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Amerikiečiai pasiekė Aisne
Vokiečiai visur traukiasi

True translation filcd wlth the post- 
master at Chicago, III., Sept G, 1918, 
as rcqtiired by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKIEČIAI BĖGA Iš 
* RUSJOS

Talkininkai paėmė 30 miestų Didelė jų partija ir Ameri
kos konsulai atvyko į Hapa- 

randą, Finiję.

True lianslatlon filed with the post- 
master at Chicago, III., Sept’. 6, 1918, 
as requircd by Ine act of Oct. G, 1917

True translation filed with the post- 
nuister at Chicago, III., Sept. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

Bijo I. W. W.

True translation tilcd with thc post- Ypres iki Rheimso. Tarp Ves- 
inaMcr at Chicago, III., Sept. G, 1918,' .... . , . ,
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917. | k‘ »>• Aisne upių juos gena atgal 

j amerikiečiai, kurie Į rytus nuo 
' Soissons pasiekė jau Aisne upės.

Paėmė 16,000 nelaisvių.

Anglai suėmė daugiau kaipo 
Ui tuksiančių vokiečių nelais
vėn.

AMERIKIEČIAI GENA 
VOKIEČIUS PER AISNE.

Vokiečiai gabena atgal didžiu
les kanuoles ir sprogdina 
savo amunicijų sandėlius.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRONTE, rūgs. 5. - Francu- 
zų ir Amerikos kariuomenės j

rylą Aisne upės šiaurėj nuo 
Brencllc ir Chasserny. Toliau 
į rytus priekinės kariuomenes 
dalįs pasiekė Latcral kanalą, 
kurs bėga išilgai pietiniu Aisne 
upės krantu. Čia prieš juos, 
šiauriniame krante stovi vokie
čiai. šaudydami iš savo šauja- 
mųjų mašinų.

Mūšiai prie Vesle upes išsip
lėtė šiandie toliau į rytus; tarp 
VenteauN ir Jouchcry pereita į

i’rue translation filed wilh thc post- 
mastei' at Chicago, III., Sept. G, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

ITALAI ATRĖMĖ 
AUSTRUS.

. ROMA, rūgs. 5. — Austrijos 
kariuomenes dalis darė užpuo
limų ant Italijos linijos Noce 
klonio šiaurėj, į pietus nuo Man- 
tolio. Sulig karės valdybos pra
nešimų, užpuolimas buvo atre
mtas ir daug nuostolių priešams

lios frontu M J
v ' * v*.*"*M m*. - * A

Vokiečiai pilnam besitraukime.

Franeuzų ir Amerikos ka
riuomenių spėkų varomi atgal 
linkui Vauxhaillon, Niftdt'uil- 
La-Fossc ir Vregny, generolo 
von Eberbardo vokiečių armija 
skubiai traukiasi atgal.

Anksti šį rytą Amerikos pat- 
roliai apsuko Bazoches ir Tis
ines augštumas, sunaikino kele
tą vokiečių šaujamųjų mašinų, 
kurios buvo pastatytos priešų 
užpakalinėms eilėms ginti, ir 
besistumdanti augštumomis 
tarp Vesle ir Aisne upių pasie
kė šiaurinio augštumas šlaito.

Jokio beveik pasipriešinimo 
jie nesutiko. Orlaivių ir kilų 
žvalgų pri/nešiinai rodo, kad 
Vokiečių armija pasitraukė an- 
Iron Aisne upes pusėn.

Lavonai dengia lauką.

Žemė nusėta vokiečių lavo
nais; lavonai išgulėję keletą sa
vaičių, nes vokiečiai negalėjo j ir 
palaidoti dcl nepaliaujamo a- 
merikieėjų bombardavimo. 
Naikina amunicijų sandėlius.

Išilgai linijos šį rytą buvo gir
dėt smarkių ekspliozijų. Kaip 
žvalgai praneša, lai vokiečiai, 
besitraukdami atgal naikino ‘sa
vo amunicijos sandelius.

True translation filcd with the post
ui ašie r at Chicago, III., Sept. 6, 1918, 
ąs reefuired by 1017

AMERIKOS ORLAIVIAI 
BOMBARDAVO PRIEŠĄ.

AMERIKOS ARMIJA LOTA
RINGIJOJ. rūgs. 3, Ameri
kos orlaiviai pasekmingai du 
svkiu bombardavo šiandie Lon- •
guyoną. Apie trisdešimt orlai
vių buvo praeitą naktį nulėke 
ant vokiečių linijų ir numetė 
kelioliką bombų.

T••ne translation filed witn the poM- 
maslerat Chicago, III., Sept’. 6, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917,

KAIZERIO DINASTIJA 
PAVOJUJ.

Truc translation filed wilh thc post- 
mastei' at Chicago, III.. Sept. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PAĖMĖ 30 MIESTŲ IR 
MIESTELIŲ.

PARYŽIUS,

AMS Tl'KDAMAS, rūgs. 5. -- 
Vokietijos kancleris von Herl- 
ling, kalbėdamas augšlutiniame 
Prūsijos bute, pasakė:

“Aš pilnai užjaučiu geidavi- 
mams įvesti visuotinas ir ly
gias balsavimo teises, bet šiuo 
liuku visi tie geidaviinai turi 
užleisti vietos didesniems užda
viniams, būtent, apsaugoti vie
ną brangiausių musų politinio 
gyvenimo turtų dinastiją ir 
karimą.

“Aš esu nuoširdžiai įsitikinęs, 
kad su šiuo svarbiu klausimu, 
karimos ir dinastijos apsaugoji
mui ir išlaikymui grūmoja di
delis pavojus”.

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., Sept. G. 1918, 
as reqi.lred by the act of Oct. 6,1917

465 VOKIEČIŲ 0RLAI-.
VIAI SUNAIKINTA.

LONDONAS, rūgs. 5. — Ofi-

Anglija pasipiktinus žmogžudy- 
be ambasadoj.

WASHINGTON, D. C., rūgs. 
5. Amerikos konsulai, talki
ninkų misijų nariai ir civiliai 
žmones, kurie apleido Rusiją, 
vakar specialiu traukiniu atvy
ko į Ha paraudą, Finlendijoj. ši
tokia žinia gauta šiandie iš kon
sulo Haynes, Helsingforsc; ži
nia datuota rūgs. 3.

Trhukinys atgabeno apie šim
tą penkiasdešimt su viršum 
žmonių, tarp jų apie trisdešimt 
italų ir belgų. Gauta tšiandie 
telegrama iš Stockholmo sako, 
kad amerikiečių partija suside
danti iš apie ketverto dešimčių 
valdininkų, tickjau Youhg Men 
'Christian Ass’n narių, dvide
šimts penkių National City. 
Bank darbininkų, dviejų Rau
donojo Kryžius darbininkų 
penkiolikos šiaip žmonių.

Užpuolimas ant Britanijos 
ambasados.

Apie užmušimą kapit. Čromie 
laike užpuolimo ant Britanijos 
ambasadoj Petrograde rugpjū
čio 31, valstybes departamentas 
gavo šiandie oficialę žinią iš 
Suv. Valstijų konsulo Haynes. 
Haynes sako, kad visas ambasa
dos personalas buvęs areštuotas 
ir kad panašus areštai padaryta 
taipjau Maskvoj.

Anglija pasipiktinus 
bolševikais. f

LONDONAS, nigs. 5. r - Už
puolimas ant Britanijos amba
sados Petrograde praeitą sųba- 
tą. laike kurio tapo ambasada 
apkraustyta ir užmuštas Brita
nijos atašė, kapitonas Cromie, 
sukėlė čia dldžiausį pasipiktini
mą. Rytiniai Londono laikraš
čiai savo įžengiamuose straips
niuose aštriausiais žodžiais sme
rkia tą darbą ir pilnai pritaria 
Anglijos valdžios pastatytam 
'bolševikų‘valdžiai reikalavimui, 
kad visa tatai butų atitaisyta. 
O jei tatai nebus padaryta, jei
gu bdlševikai atsisakys duoti 
pilną satisfakciją, ir jeigu dar 
panašus biaurios spėkos darbai 
bus papildyta prieš Anglijos val
dinius, valdžia grūmoja paskel
bti sovieto narius kaipo už įs
tatymų ribų esančius.

, Laikraščiai užtikrina valdžią, 
kad jos žingsnius dėl nubaudi
mo prasižengėlių paremsianli 
visa nacija.

Laikraštis The Times sako, 
kad iš to, kaip apie tą užpuoli-

ir

WASHINGTON, D. C., rūgs.
1. Amerikos kariuomenės 
Francijoj komanduotojo prane-j 
Šimu, šios dinos nuostolių sąra- 
šas paduodat 102 vardu, šiaip: 
užmušta 5J; prapuolusių 75; 
sunkiai sužeistų 166; sužeistų 
nežinia kaipl sunkiai 78; miru
sių nuo ligųj 15; mirusių nuo 
žaizdų 7; mirusių nuo atsitiki
mų su orlaiviais 2; mirusių nuo 
kitokių priežasčių 6.

WASHINGT()N, D. C., nigs. 
5. • šios dienos nuostolių są
rašas paduoda 183 vardus, pas
kaidytus šitaip: Užmuštų 45; 
prapuolusių mūšio lauke 36; 
sunkiai sužeistų 75; mirusių 
nuo ligų 4; sužeistų nežinia 
kaip sunkiai 12; mirusių nuo 
žaizdų 5; mirusių nuo kitokių 
priežasčių 6. ,

Šiuose sąrašuose paduodama 
šitokių lietini skai skambančių

Federaliai ir apskričio agen
tai nežino kaip čia perkėlus 

* 97 kalinius.

True translation filed with the post-master at Chicago, III., Sept. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 1917

Anglija pastale llltima- 
tum Sovietams

Theodore
Grand Rapids, Mieli.;
sužeistas. •*’

Paul Andruszkevicz, Detroit,
Mieli., sunkiai sužeistas.

John Bartusavich, Detroit,
Mieli., prapuolė karės lauke.

John Geniciauskis, Gary,
Imi., prapuolė'kares lauke.

Joseph Duncikas, Harrison,
N. J., prapuolė kares lauke.

R. Kutchinski, 
sunkiai

Valdžia vakar susidūrė su ne
mažu klausimu perkėlimui dc- 
vyniosdešiints septynių I. W. W. 
kalinių iš apskričio kalėjimo į 
Fort Leavenwortho, Kans., ka
lėjimą, kuris paskirta šiandie.

Begalo keblus padėjimas ka
lėjimo perdčtinio W. T. Davis ir 
Suv. Valstijų maršalo J. J. Brad- 
ley. Kilnoti kalinius iš kalėji
mo į kalėjimą nagrinėjimo bė
giu buvo be bėdos, bet perkelti 
juos iš kalėjimo ant geležinke
lio stoties Chicagoje prie dabar
tinių sąlygų yra sunkiu dalyku.

Buvo sakoma, kad sumanyta 
perkelti kalinius nakčia, bet jei 

1 koks sumanymas ir yra pada- 
. rytas, apie jį nieko negalima su
žinoti. Visi užinteresuo tieji vir
šininkai yra tos nuomones, kad 
keliant kalinius dienos laiku ga-

Vokietija nori iš Rusi 
jos 6 miliardii

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Seph 6, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS ULTIMATUM 
SOVIETŲ VALDŽIAI

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Sept. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

TIK ŠEŠIŲ MILIARDŲ

. .. . v. .. .... . . mą rašus bolševikų organascialiai šiandie paskelbta, kad . 1 .V1 . , .i Pravda, esą aišku, jog tas dar
bus esąs padarytas pilnai su bol
ševikų valdžios žinia, o ne kai
po paprastas šiaip piktadarių iš
sišokimas. Times reikalauja, 
kad žudeikos ir jų sėbrai butų 
jiufrausti taip, kad tai butų 
jiems pavyzdys ant visados.

Kapit Cromies kūnas 
sukaneveikta.

PARYŽIUS, rugs. 1‘ran-1 ciiiuui pu&K.viuičt,
euzų kariuomenė šiandie pada-( nuo pradžios ofensivo, rugpju 
rė svarbių žygių kaip išilgai Du čio 8, keturi šimtai šešios de 
Nord k mulo taip ir į šiaurę nuo šinitįs vokiečių orlaivių tapo ' 
Vesle upijs, sako oficialis karės sunaikinta, o du šimtai jų paga- 1 
valdybos pranešimas. Bėgiu din ta. šešios dešimtįs vienas 
šios dienos operacijose išilgai priešų balionas buvo suardyta 
Ailetlc upes ptimta iš priešų ir 911 tonų bombų numesta ant 
trisdešimts miestų ir miestelių.'įvairių priešo punktų.

LONDONAS, rugs. 5. — Vo-
kiočini vis dar tebesitraukia at- ir šešiolika lakiojamųjų maši- 
gal visu 150-mylių frontu, nuo nų.

dalykų valdyboj, kapitonas Cro- 
niies gynėsi nuo boKševikų ka
reivių užpuolimo ir patsai savo 
ranka tris kareivius užmušęs. 
Kapitoną Cromics užmušę, ka
reiviai jo kūną dar sukanevei- 
kę. Ambasados dokumentai 
buvę čiajau sunaikinti.

Bijomasi, kad panašias pikta
darį ngi žygiai nebūtų padaryti 
prieš Francuos ambasadą Pet
rograde. Daromi wjau žingsniai, 
kad nuo to apsisaugojus ir tūlas 
Prancūzų kareivių skaičius esąs 
jau atvykęs Petrogradan.

Daug Anglijos valdinių 
areštuota.

AMSTERDAMAS, rūgs. 5. — 
Smulkesnių žinių apie užpuoli
mą ant Britanijos ambthados, 
Petrograde, praeitą subatą, pa
duoda gauta iš Maskvos telegra
ma, kurioj privedama ištraukos 
iš laikraščio Pravda. Ten sako
ma, ] 
riosdešimt žmonių, didžiumoj 
Anglijos valdinių. Priežastįs 
tam paduodamos tokios, xkad 
buk Maskvos vyresnybė gavus 
žinių, jog įvairios kon t r-r evoliu
cines organizacijos turėjusios 
ryšiiį su Anglijos valdžia ir jos 
ambasada.

Chicagoje nebuvo.
’ < vi K

Trisdešimts įtariamų dėl bom
bos sprogimo nepaleidžia.*

Dauginus kaip tūkstantis 
žmonių buvo areštuota dėl įta
rimo, iš tų trisdešimts įtariamų 
nepaleidžiama dcl bombos spro
gimo federalio namo įėjhrib-nuo 
Adams gatvės, kur keturi žmo
nes tapo užmušti ir trisdešimts 
sužeista.

• rių sekimo agentūra yra atsida
vusi šitam dalykui. Visos slap
tosios policijos pajiegos, justi
cijos ir Suv. Valstijų valdžios 
skyriai jieško kaltininko. Vieno
je Chicagoje tūkstančiai žmonių 
jieško tų, kurie išsprogdino bo
mbą. Policija kiekvviename 
šalies mieste daboja ir kiekvie
na sekilno agentūra paskatinta 
dovanomis ir atsižymėjimu, la
ukia ar nepapuls laimė jai. Vi
sų šitų agentūrų bei skyrių vir
šininkai yra tos nuomonės, kad 
pabėgėlis bus suimtas už kelių

LONDONAS, rūgs. 5. — Bri
tanijos valdžia bolševikų val
džiai, Maskvoj, pasiuntė tele
gramą, kuria reikalauja, kad 
dalykai butų atitaisyti ir urnai 
nubausti kaltininkai, padarę 
praeitą subatą užpuolimą ant 
Britanijos ambasados Petrogra
de ir užmušę Britanijos atašė 
kap. Cromic. Savo proteste 
Anglijos valdžia užreiškia:

“Nuožinus užpuolimas tapo 
padarytas Petrograde ant Bri
tanijos ambasados; jos f manta 
iškraustyta 'ir sunaikinta; kap. 
Cromics, kurs bandė ginties, 
buvo užmuštas ir jo kūnas su- 
kaneveiktas.

“Mes reikalaujame urnai da
lykus atitaisyti ir tuojau nu
bausti kiekvieną, kurs šiame 
biauriame darbe dalyvavo ir 
kurs yra dėlto kaltas.

“Jeigu Rusijos sovietų valdžia 
nepasirūpins duoti pilnos satis
fakcijos, arba jeigu bus dar da
ugiau panašių darbų papildyta 
prieš Britanijos valdinius, jo di
denybės valdžia laikys kaltą 
dello kiekvieną atskirą sovietų 
valdžios narį ir pavartos visų 
pastangų atsiekti to, kad visų 
civilizuotų šalių valdžios elgtų
si su jais kaipo su beteisiais 
žmonėmis, ir kad jie niekur ne
berastų prieglaudos.”

“Mes dabar alsižinojome, kad 
rugpjūčio 29 dieną buvo paskel
btas ukazas, kuriuo įsakoma a- 
rcštuoli visus Anglijos ir Fran
ci jos valdinius amžiaus nuo 18 
iki 10 metų, ir kad Anglijos at
stovai buvo areštuojami dėl su
fabrikuotų kaltinimų, kad jie 
konspiruoją prieš sovietų vai-

Nori Vokietija gauti iš Ru
sijos.

LONDONAS, rūgs. 5. — Pa
sak gautos čia šiandie bevieli- 
nės telegramos iš Rusijos, Vo
kietija sutikus įsteigti ribas, iš
traukiant kariuomenę iš terito
rijų į rytus nuo Estijos, Lyvv 
jos ir kitų Rusijos žemių, jei
gu Rusijos valdžia sutiksianti 
užmokėti Vokietijai 6,000,000,- 
OOO (šešis miltardus) markių.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Sept'. G, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SVARSTYSIĄ TAIKOS 
REIKALĄ

AMSTERDAMAS, rūgs. 5. — 
Grafas von Hertling, Vokieti
jos kancleris, ir baronas IIus- 
sarek, Austrijos ininisterių pir
mininkas rengiasi ateinančią sa
vaitę turėti konferenciją Vicn- 
noj arba Berlyne —- sako gau
tos čia žinios. Manoma, kad 
konferencija rengiama pasitari
mui laikos reikalu. Eina gir
dai, kad Ispanija esanti kviečia
ma tarpininkauti.

Truc translation filcd wilh thc post- 
inaster at Chicago, III., Sept. (i, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS DARBININKŲ 
KONGRESAS RAGINA 
VALDŽIĄ MĖGSTI TAI

KOS RYŠIUS.

Anglijos prapuolė du šimtai

Kaip jis atrodo.

Herald ir Examiner rašo, kad 
viena žmona, nusipirkusi karės 
ženklelių, patėmijo vyrą su ei-

kad areštuota buvę kctu^rlJ e '*> Ul,žuslc- tN«° ... . .... , , ,
*cs kadaravo smuras. Jis užSi- Jo didenybes valdžia todėl 
efegęs cigarą, prikišo degantį jo< Inato reikalo pastatyti poną' Li- 
galą prie šniūro. Paskui jis' t vi novą ir jo štabo narius po 
priėjo prie radiatoriaus, nume-« perspėjamuoju areštu iki tokio 
tė dėželę žemėn ir sii koja nu-( laiko, kol visi Anglijos atstovai 
spyrė ji už radiatoriaus. Jai bus pąliuosuoti ir leisti iškeliau- 
nuėjus kiton trobos pusėn alsi-Į Ii į Kinijos ribas laisvai ir be jo- 
tiko sprogimas. Vyras, kurį ji(kių trukdymų”, 
matė, buvo apie 40 ihetų am-1-—:----- — - "■■ ■
žiaus, 5 pėdų 9 colių augščio ir Į svėrusi apie 25 svarus, buvusi 

svėre apie 180 Švarų; labai juo- konusines išvaizdos, užkalta 
di plaukai, iš užpakalio ilgi. Jisjį abiejų galų; Įkimba turėjusi 
dėvėjo seną ir labai sunešiotą^ jg colių ilgio ir nuo 4 iki 6 col.

—    .......................................... ...I . .1.1 u..— —

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Sept 6, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

RUPRECHTAS GRIŽO 
VAKARŲ FRONTAN.

AMSTERDAMAS, nigs. 4. — 
Bavarijos kronprincas Ruprečh- 
tas, kaip praneša šiandie pu- 
siauoficialė telegrama iš Muen- 

Pasak žinių gautų ’ užsienio cheno, sugrįžęs vėl frontam

Panamos skrybėlę ir juodai ar 
mėlynai buvo apsitaisęs. ‘

Kokia buvus bomba.

skersmuo]; ji buvus padaryta 
iš dvigubos plieninės plotvės 
nuo vienos šešioliktos iki trijų 
aštuntdalių colio storumo. Už-y asiunmanų eono storumo.

/š surastų bombos skeveldų taisyta buvus dinamitu i 
kapitonas Barry spėja, kad jidžiuoju paraku.

- DERBY, Anglija, rūgs. 5. — 
Anglijos darbininkų kongresas, 
kura laiko čia savo posėdžius, 
priėmė rezoliuciją, kuria ragi
na Anglijos valdžią tuojau už- 
megsli taikos tarybas laja sąly
ga, .jeigu Vokietija apsiims eva
kuoti (apleisti) Belgija ir Fran-

4 Kongresas taipjau reikalau
ja, kad taikos konferencijoj dar
bininkai turėtų savo atstovybę.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Sent1. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Kareiviai dirba 2143 akrus 
žemės.

C., rūgs, 
pasirodo, 
lavinimo 
punktų,

WASHINGTON, D.
4. — Iš pranešimų 
kad trylikos kareivių 
kempių ir stovimųjų 
kareivių apdirbami karės ūkiai
ir daržai siekia viso 2143 akrus 
žemes. Daržovės, auginamos 

ir di-i kempių ūkiuose, vartojama ka
reivių virtuvėse.



Vaizdelis.

Keistučio Dr

Pradžių 7 valandų vakare

KARDO' PIKNIKAS

Kulbes Adv. F. J. BAGOCIUS

CHICAGO

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

PAUDO
DARBAI

Vertė Petras

Balkonas laiku, kada jų tėvai naturaliza kndOma ir u *

skaitosi ar 
ir prie to

AUJIEN 
spaustuvėj

g r n /Ta i 

atliekami

mus. Nors 
tokių svečių 
vis dėlto, iš 

nas neišeidavo 
kruopų, duo- 

ar lašinių šmo-

Negras?
Rytietis?
Indijonas pilietis?
Indijonas nepilietis?

- Ar čia gimęs Suvie-

Į kuriuos turės atsakyti re 
gistrantai amžiaus nuo 

18—20 ir nuo 32—45 metų

1) Draugystės D. L. K. Keistučio; 2) Draugystes Apšvietimo Broliu
3) Draugystes I
Dainos Mylėtojų, ir 5) J. L. D. Pašelpinlo Kliubo

KL 17 
(tai yni 
žmogaus, ar kompanij 
mos, kuriems dirbi. .

Elgčlr>s mus aplankydavo daž
niau negu žydai. Ir daugiausia 
jų atvygdavo.iš Lietuvos. Pasa
kodavo, kad ten žmonės nenori 
dirbt 
kur nors gal

Kl. 20 — To artimiausio gi 
minės adresas? (t. y. mimų nu
meris, gatvės vardas, miestas 
county ir valstija).

Kada registratorius visa sura
šo ant kortos, registranlas pasi
rašo ant jos, apačioj.

dėjęs apžiūrinei. Bet kadangi 
kirvio kotas lengvai davėsi nusi- 
inaut, tai elgeta ištraukęs jį; nu-

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 411.

Parengtas
CHICAGOS 5-kiy PROGRESYVIŲ DRAUGIJŲ SPĖKOMIS

Kalbės Kun. X. M. MOCKUS , 
Adv. F. J. nagočiaus ir kunigo

. . ___ pikniko, nes šiame piknike BagoČius ir kun. Mockus turi
Diena nors balų drėgna ar šalia, bet prakalbos visvien įvyks ,nes Chcrnaucko darže yra 

M, „n ’• Visus kviečia KOMITETAS.
Važiuokite 22-ros gatves karais iki galo, nuo ten persėskite i Lyons karus ,kurie nuveš ikj daržo.

True translation tiieu wuh thc post- 
master at Chicago, August 29, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

Registravimas klau
simai.

ŠELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, (Politiškus Kanki
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ tfpšvietai .leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mčnejsinitk'priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias-nariams duodama už 
pusę kainos. > ” į

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopoj arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY ,

Vyriškų Drapanų Darganai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkętai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Žiu 
įėjės ir 
rodos žoles ir mačiusi 
linkui mokyklos 
klausiu jos
—Aš davai lėkti į Raudonkar- 
čiamį. — Taip, nesenai praėjęs 
toks mažas elgetpalaikis, puste
kiniu. Nu, aš dui į Raivius..— 
Tik kų buvęs ir mttčhiikęs linkui 
Rakščių,. •-■ Pagalins, tu mano 
rankon, paukšteli! pamislijau ir 
atbėgau į jus

Kurpius dar kartų užsimojo, 
bet elgeta taip keistai suspiegė, fkad nenoroms reikėjo juokties. 
Kurpius pamojo raftka ir išėjo.

O, Jėzus Marija!—elgeta 
gundės ir valandėlę čiupinėjo pa-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c>
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokeetįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IIALSTED ir SS-ra GATVĖS

raleisli linksmai 
o juokties yra malonu fr visiems sveika; 

viršminčta vakarą. Užtikrinam, kad atsi- 
! iki sočiui. 

' Kviečia KOMITETAS.

Po valandėlės šeimininkė iš 
leido šunes ir pusiundė.

Tegul padrisko tų bastūnų 
—ji įkirto. 1

Mes žiūrėjome 
Elgeta švaistėsi 
kaip ripk 
mis.

Buvo tečiaus elgetų tarpe ir 
tikrų garbės vyrų, kuriuos pri
vertė bastytis po svietų kare ar 
kita kokia nelaimė. Vienam jų 
stokavo dešines rankos, aritram 
vietoj kojos kyšojo medinis 
stuobris, treciojo krūtinė sun
kiai alsavo, taip kad tik po gero
kos valandos jis galėjo pratar
ti žodį-kitų. Kai kuris jų buvo 
apsivilkęs pilku kareivio plos- 
čiumi, ant jo krutinės kybojo 
kryžiai ir pusrubliai. Jie turėjo 
kuplius bailus tisus. Ir kada toks 
elgeda nusiimdavo senų kepurę, 
balta galva primindavo žydinčių

Truputi atsipeikėjęs jis sku
biai sumetė savo niautų krepšin. 
Mes supratome, kad ten yra dalis 
vogtų daiktų, bet nė vienas neno
rėjome jį pertarti. Šį syk jisai 
gavo savo a5gų.

Visa susirinkęs, elgeta rengėsi 
savais keliais. Žemai linktelėjo 
galvų į visas puses jis nešinusi 
laukan.

langų'. Lietuviai priklauso baltajai ra 
lodei į šį klausimų ir atsa 
“yes”)- .

Kl. 6
Kl. 7 - 
Kl. 8 - 
Kl. 9 
Kl. 10

nytų Valstijų pilietis? (Jei kas 
ir svetur gimęs, bet jeigu jo tė
vai buvo Suv. Valstijų piliečiai, 
kada jis gimė, tai jis vistiek 
skaitosi Suv. Valstijų piliečiu).
, Kl. 11 — Naturalizuotas Suv. 
Valstijų pilieti#? (Naturalizuo- 
lais piliečiais vadinasi tie, kur 
atvykę į šių šalį įsigijo “pilnas 
amerikoniškas popieras“. Kurie 
tik “pirmąsias popieras“ tetu
ri išsiėmę, jie skaitosi tik dek- 
larantlri, o ne piliečiai).

Kl. 12 —- Ar Suvienytų Valsti
jų pilietis, nes tėvas patapo na
turalizuotas pilietis? Registran- 
tui dar esant nemečiui? (Natu- 
ralizuotų tėvų vaikai, turėjusieji 
mažiau kaip 21 metus amžiaus

Provostas maršalas generolas 
Crowder išsiuntinėjo jau vi
siems vietų rekrutavimo boar- 
dams visose Suvienytose Valsti
jose instrukcijas apie registravi
mų vyrų, amžiaus nuo 18 iki 20 
ir nuo 32 iki 45 metų.

‘ .1 I

Ant registravimo kortų yra 
dvidešimts klausimų, į kuriuos 
registrantai turės atsakyti. Tie 
klausimai truputį skiriasi nuo 
tų, kurie buvo vartojami regis
travimui vyrų nuo 21 iki 31 me

gs ir aagscian. nemes nuo ji.du iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

8. G O R D O N
141B 8. Halated SU Chicago. I1L

Pėtnyčia, Rugsėjo 6, 1918.

MIDLAND 
UNIVTRS1TY

Dienines ir Va
karinės Law & 
High School kle- 
sos. 22 mėty pa
sisekimas. 2,000 
baigusių mokslą.
Kursai priveda 

prie LL.B. prič- 
minų> į ‘‘B a r”SCHOOL

visose Valstijose.
Mokinusieji legalius mokslus kole

gijoj arba prie advokato, ima augš- 
tesnį stovį.

Praktika yra specializacija.
Moteris kviečiamos į visas klesas 

Rudeninis terminas prasideda Rūgs. 
23. Del kataliogo adresuokite:

Chancellor J. J. TOBIAS,
53 W. Jackson Blvd., Chicago. 

Tel. VVabaSh 5593».

žinkų sau vienas tava rojo.
- Nu. baigk savo dudeni mus 

ir parodyk kų beturįs tame mai
še!—rėkė kurpius, užmiršęs 
nuims gerų dienų pasakyti.

Maisite , nurisite, pupa...*) 
elgeta švepleno ir nekaltai šyp- 
ffcųos kreipdamas dangun savo 
maldingas akis jis ir vėl pradėjo 
maldų.

Kurpius tečiaus nenusileido. 
Pastvėręs už krepšio jis besiren
gė atmegsti raištį. i

čia urnai pašoko ir elgeta ir 
šoko savo nuosavybę ginti.#

Mano krepšys! Mano!— jis 
kymiai spiegė.

—-Trauk laukan visa, kas ten 
sumedžiota! — riktelėjo kur- 
pųiš.

Elgeta nerangiai tvarstėsi apie 
raištį ir tyliai kartojo įsakymų: 

J —Trauk laukan visa! Trauk 
laukan visa! ,

Atrišo krepšį ir pradėjo išūmi- 
nėt šį ir tų. Bet jis buvo taip gu
drus, kad išimtus dalykus tuoj 
sukišo atgal į krepšį. Kurpius 
nepasitenkino. Prisiėjo išimti vi
ską iki paskutinio dalykėlio.

Ir ko ten nebuvo! įvairus val
gomieji reikmens: mėsh, duo
nos griežiniai, taukų, varškės, 
kruopų ir miltų rišu'liai. Po to 
ėjo įvairus skudurai, pirštinės, 
seni kalendoriai, sudilus pasa
ga, senos naginės, naujutėlė žie
minė kepurė, suniurkytas rauk-

USA
Milwfttikee Osborne

Senelis sustojo. Jis išskėtė 
rankas, tuo duodamas suprasti, 
kad krepšys jau ištuštinta.

Kurpius tečiaus žinojo kas dar 
slepiasi viename jos kampe. Jis 
puolėsi arllin ir ištraukė nau
jutėlį kamašų. Ištraukęs jį iš 
krepšio kurpius tuo pačiu kama- 
šu pradėjo velėti į žilų mažų el
getos galvų, taip kad net skam
bėjo. Senis puolė ant žemės ir 
rėkė, kaip nelabasis.

Rėkė ir kurpius:
Nenaudėliai! Valkiojasi po 

Kuršžemį, kaip kokie latrai! Tu, 
žmogus, negali nei už kertes pa
eiti, nepadėjęs viskų po raktu.— 
Įeinu aš, žinot, pas šeimininkus 
r d ik valandėlei, sugrįžtu ir sė
duos prie darbo; žiūriu, kur gi 
vi( nas kamašas? Kad tu surūg
tum! Žiūriu Jonas ryloj ateis 
atsiimtų. Reikėjo lik išlygini 
šliplus puiailint padų. Nu, kas

čia galėtų krėst tokį šposų? Iš- 
jieškau visus palovius.—Veltui! 
Turime tokį jaunų šunpalaikį,— 
Kaž ar bus kur nutempęs.^. Šau
kiu, švilpiu,— kiti tikrina, kad 
šuo išbėgęs su kaimene. Bet čia 
Vingio pati įkerta? širdeb kaž, 
ar tas elgeta nebus nusinešęs...— 

kas do elgeta? Ag, jis esu 
vėl išėjęs. Ji už tvarto 

Nuėjęs 
Ar seniti? 

(teeita valhiidu.

Pasistato sau “grintelių“ 
rimo, ir besėdi 

jose. Suprantama, kad einant 
laikui nelieka, kas dėt už dantų; 
tuomet valkiojasi po svietų. Lie
tuviuose toks “žebravojimas“ vi
siems esu galutinai įgrisęs. Ten 
žmonės elgetom nieko neduoda, 
todėl jie ir velkasi p;
,ir čia, Latvijoje, 
nieks nelaugdavo; 
musų namų nė vi 
tuščiom. Sau 
nos griežinėli!
telis kiekvienam tekdavo

įsidėjęs krepšin, ramiai įėjęs bu
tai) ir puolęs ant žemės pradėjo 
savo niekdarystę garsiai apgie- 
dot. Jisai buk giedojęs apie tai, 
kad kinis esąs jo krepšyje, o 
kolas -dilgėse. Namiškiai tik
rai manę, kad dgėta giedąs ko
kių nors šventų giemę ir, kuomet 
užbaigęs giedot, dar apdovanoję 
tą pabostą... Mergai tečiaus rei
kėjo cit prakapot žabų, bet kir
vio ne ženklo! Tik dabar šeimy- 
niukė atsipeikėjus, kodėl elgeta 
giedodamas, taip dažnai minė
jęs ‘kirvis tavo“... Nė vienas le
čiaus nepastebėjo į kur elgeta 
nusivilko, taip ir dingo jų kir
vis. Vėliau kuomet surado dil
gėse. įmestą kotą, buvo aišku, 
kad tai elgetos kalte.

Kartais tečiaus pasitaikydavo 
užklupti lokius bastūnus ir tru
putį palinčiuot. Man teko ma
tyt vieną panašų atsitikimą.

Kai kada į mus atsibaladoda- 
vo toks mažas sunykęs lietuvių 
elgetpalaikis. Buvo truputį di
desnis už mane. Išrodė begalo 
keista, kuomet jis tūpčiojo siau
ruoju takdliu link musų namo. 
Ant pečių jisai laikė didelį krep
šį. Jisai daugiau primindavo 
mažų vaikėzą; bet kuomet prisi
artino* aš pamačiau, kad jo vei
das yra vienos rukšlės ir kad vir
šutinę jo lupų dengia žili ūsai. 
M.ižasai elgetpalaikis buvo taip 
landus, kad moters, viena už ki
tos, skubinosi Jam tbru" 
kti; priešingai—jis, kaž kų ta- 
r/armodamas, lindo prie visų ir 
bučiuodavo rankas ir kojas, net 
“nrie burnos siekdavo. Buvo ne
atsikratomas. Poterių kalbėt jis 
atsiklaupdavo viduryj kamba
rio; atkalbėjęs juos atsikeldavo 
ir negudriai steibeliodavos savo 
mėlynom ašarotom akim. Jis 
•’.iurėdavo prie kurio pirma pui
ri. Išrodė tikru kvailiu; pasako
davo tečiaus, kad taip tik nuduo- 
dųs. Argi kvailys galėtų sutau- 
sot dėl savo dukters du šimtu 
kraičio? Nugi, jo dukterį apsi
vedęs ūkininkas, nes ji turėjusi 
gražaus pinigėlio. Ir kad jis tu-

Lietuvių elgetos tečiaus nebu
vo tokie tylus, kaip mūsiškiai. 
Įėję stubon jie nestodavo ker
čiom ir nestypsojo galvas nulen
kę. Ne. vl’oks lietuvių elgeta, 
įsigavęs stubon, luč tuojaiis nu
siimdavo savo milžiniškų krepšį 
ir padėdavo ji ant priepečkio, o 
pats sėsdavo ant aslos ir pradė
davo pilna gerkle giedok (ile
doj o jie lietuviškai, mes todėl 
nieko daugiau nesuprasdavome, 
kaip tik tų. kur buvo suminėta 
“Jėzus Marija*’ ir retkarčiais— 
“Dievas“. Kai kurie nešiojosi su 
savim armonikas. <oks kartu 
giedodavo ir grieždavo.

Bet tar|M‘ elgolų rasdavosi ne
maža palaidūnų, kur, prie pro
gos,tykodavo kų nors nukniauk
ti. Sako, kad sykį tūlas lietuvių 
elgeta, įeidamas kieman, šalia 
vištininko, ant skiedryno, paste
bėjęs naujutėlį kirvį. Frigėta

Rengia

Lietuvių Laisvamanių Federacija

Nerišlioj, Rugsejo-Sepl. 8 d., 1918
0. M. Chernaucko DaržeLYONS, ILL.

Subatoje, Rugsėjo 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

224? \V. 23rd Place, Chicago, III.
Inžanga 25 ir 35c ypatai

re j o užtenkamai protelio, apie 
tai vienų gražių dienų mes pilnai 
įsitikinom.

Mažasis elgetpalaikis dar tebe- 
klupejo viduryj kambario ir rė
žė savo poterius, kuomet pro du
ris įsiveržė Spalgių Kurpius. 
Elgeta atsigrįžo savo mėlynom 
akim į pribuišį ir urnai nutruko

Klausimai yra toki:
Klausimas 1 — Vardas? (Rei

kia paduot pilnas vardas ir pa
vardė; pav.: Jonas Karklaitis).

Kl. 2 — Nuolatinis namų ad
resas? (vadinas, kur dabar nuo
latos gyveni, o ne kur dirbi ar
ba kur gimęs; pav. 1000 Union 
Avenuc, Chicago, Illinois).

Kl. 3 Kiek turi metų? (tai 
yra, kiek metų suėjo, o ne ke
lintus eini; pav. 39).

Kl. 4 — Gimimo diena, mė- 
nesis ir metai? (pav. spa'lių 20, 
1879).

Kl. 5 — Baltas? (lai yra, ku
rios žmonių rases registranlas.

savo biznį turi, taip ir reikia pa
sisakyt).

Kl. 18 — Darbo arba biznio 
vieta? (t. y. adresas tos įstaigos, 
kur dirbi).

Kl. 19 — Vardas ir pavardė 
artimiausio giminės? (jei ved^% 
— pačios; jei nevedęs, arba naš
lys — tėvo, ar motinos, ar bro
lio, ar sesers, ar šiaip artimo gi
mines, arba artimiausio drau-

pro
m t Vieškelio, sei 

niaudamasi su šiuri- kyi

Kl. 13 — Ar ateivis deklaran- 
tas? (Deklarantu vadinasi as
muo, kurs atvykęs į šių šalį, na- 
luraliazcijos teisme padarė de
klaracijų, jog jis nori būt šios 
šalies pilietis, arba, kaip papra-1 koui?verteVnio $25 iw‘$*«5‘,’ dabar’ 
štai sakoma, išsiėmė pirmas 
amerikoniškas popieras“).

Kl. 14 — Ar ateivis nedekla- 
rantas? (lai yra, ar neturi nė 
pirmų popierų išsiėmęs?).

Kl. 15 — Jeigu neesi Suvieny
tų Valstijų pilietis, tai kurios 
šalies esi pilietis arba valdinys? 
(Į šilų klausimų atsako tik de
klaran lai ir neturintįs nė pirmų
jų amerikoniškų popierų. Jje 
turi pasakyt vardų viešpatystes, 
kurios valdiniais 
skaitėsi, pav. “Russia 
dar vardų šalies, iš kurios kilęs, 
pav. “Li t Įmania“).

Kl. 6 — Dabartinis užsiėmi
mas? (Vadinas, kų dabar dirbi, 
ar kokiu amatu užsiimi).

— Samdytojo vardas?
vardas ir pavarde to 

ds, ar fir- 
Jei patsai

►ramu
yrius, vadoyuujant p. Dundulienei, suioš 
trijų veiksmų komediją:

“DAKTARAS Iš PRIEVARTOS”
Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, kas mylite 

laiką ir smagiai pasijuokti 
malonėkite atsilankyti i ; ____ r____ ,
lankę j šj vakarą bus pilnai užganėdinti, nes prisijuoksite 
Orkestrą .L Phillips. ZC

B Gaukite šį Extra Pelną
TAI PYKIT tvartuose trą:ą. Ji yra Uabar verta daug 

pinigų. Arba i.škratykit jų kuomet ji yra šviežia ir 
turi savyje visų jos riebumų, arba sukraukite kur nuo
stoliai butų mažiausi, ir iškratykile taip greitai, kaip 
galima. Balansuokit ją sd phosphatu jei reikia, iškratykite po 
mažai ant daug akrų ploniau negu daug ant keleto, bet neeik
vokite nė vieno šmoto. Tvarto trąša yra veikiantis kapitalas. 
Su ja jus galit gauti didesnius, geresnius grūdas iš akrų, kū
rins jūsų dabartiniai darbininkai gali kilnoti. Eikvokite ją 
arba neatbokite ant jos, ir jus nustojai lengvo, gero pelno, 
galbūt daugiau Miegu tiek kad užtektų užmokėti už naują

La>w Corn King, Cloverleaf, or 
20th Century Manu re Spreader.

šios mašinos taip iškrato, kad IŠto yra didžiausia nauda. Jos 
visos yra žemos, lengvai sustatytos, siaura skrynia, plačia 
kratoma mašina, padaryti trijų parankių mlerų, mažos .vidu
tinės ir didelės. Jos iškrato trąšą pilną krovinį lygiai paskui 
užpakalinių ratų nuo trijų iki penkių minutų laiko.

Tvarto trąša, gerai sunaudojama, gali padidint derlių bile 
dirvoje. Pirk vieną šių kratytuvų ir gausi extra pelno. Pama
tyk mašiną pas vietos pardavėją arba rašyk mums kratytuvo 
informacių delei, kurį jus turite turėti.

International Harvester Company of America 
j CHICAGO . „ d 
H Champion .Decring ' MeCormiclt 
loililIlIlIMIIIIIIMIIIIim

Pradžia 9 vai, ryto.________________________ Inžanga tik 25 centai.

Taipgi kalbės ir adv. MULK. kuris veda Cicero laisvamanių bylą 
prieš Cicero kicrikališką miesto valdžią. «

S Ciiicagos Uetuviai! Ar Jus norite išgirsti kalbas šiųdviejų Įžymiausių Amerikos lietuvių kalbėtojų
X. M. Ąiockąus. Jai taip ,tai būtinai pribukite j šį 1-iną KARDO pikniką, kurį rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Vyrai ir moteris visi kas tik gyvas Cliicagoj ir apielinkčse .nepraleiskite šio i " ” " “ “ “

S daug ko nauja pasakyt dėl ^hicagos lietuvių. Diena nors butų drėgna ar šalta 
= tokių vietų, kur nė šaltis palies nė lietus užlis.

Kaip nuvažiuoti
=S!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinei išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52.813

■ r 11 ■■■ ■ ■■ ■'

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.
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NAUJIENOS, Chicago, III

Cleveland, OhioIš Kewanee
; šis ir tas.

VyruChicago Heights, III

Remtinas darbas.

Batavia, 111 įvirtų spalvų tamsiai mėlynos

Rudeninės Skrybėlės

flIlIlIlIlIlIlHIIIHIIIIIIIIN

M

Ratine, Wis

aOIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIM [IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Burlington, N. J

Kiti

Nauji Rudeniniai Siutai Po

tie, 
pa-

bepasvei- 
■Svečias. /

Tatai ti
sini pasi-

vėliau- 
niekuo- 
šis lai-

Reikalinga generalių 
pardavėjų, apsipažinu 
šių su visokios rųšies 
prekėmis. Gera mo- 
keatls.

i—---------------------------J

Sekamų nedėldirnį, rugsėjo 8, 
čia rengiama didelis piknikas 
naudai Lėtu vos Laisvės l Fondo. 
Piknikų rengia suvienytos Chi-

Kryžiaus parapija nusibankruti- 
jo. Dabar tveriama kitų “nepri- 
gulmingų“ parapijų- -šv. Juoza
po. Kunigaus, rodos, tas pats J.

Prakalbos.
\ ■

jo kaip 3 Vai. po pietų. Buvo 
apsčiai įvairios rųšies mezgi- 
niuv siuvinių,, piešinių ir šiaip į- 
vairių išdirbinių. Daug išdirbi
nių buvo atsiųsti iš aplinkinių

Kas Nors
Juk galite matyti laiką naktyj.

Jeigu norite prisišaukti yvatą. 
tiktai paspauskite guziką.

DR. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIS GYDYTOJAS

Gydo Vyry, Moterų ir Vaiky ligas 
pagal vėliausios sanlifiko metodos. 
2401 So. Broadvvay St., SL Louia Mo. 
Ofiso Telefonas: Bell Sidney 170 
..........................Kinlock Victor 1026 
Namų Telefonas: Central 7864 R.

Nepaprasto
Elektrikinis budilninkas su elek

tros šviena ir saugia bunka.

Paroda. — Prakalbos. — Teat 
ras ir koncertas.

Society Brand Rūbai
Kuppenheimer, Sinccrity ir 
kitų pagarsėjusių Amerikos 
drapanų siuvėjų, pasižymė
jusių stadėmis, prilaikymu ir 
kokybe apkai- $OC 
nuota nuo fcwiki vv

DYKAI DUSULIO KUPONAS
ERONTIER ASTHMA CO., Room 162 T 
NŪgųru and Hudsoo Sts., Bu f falo, N. Y.

Siųskite mvo budo dykai iimėginimų j:

Naiijnusiii pavydulų ir spal
vų, puikus pasilipk i Mas 
po V
Stetson Skrybėl. po $4 $5 $6.

Vaikų Ilgomis Kelne- $90 
nėmis Siutai Po

Puiki eilė siutų, nauja veste paprastų ir karinių modelių; pri- 
skaitoma daug visų vilnonių 
serge siutai,

Prakalbos

fs

,v 
į

Rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 dd. 
via buvo surengta prakalbos d. 
'1. J. Kučinskui. Rengė LDLD. 
36 kuopa.

Pirmų vakarų d. T. J. K. kal
bėjo apie astronomijų ir rodė 
tinkamų paveikslų. Antrų va
karų kalbėjo apie, “kunigų mo- 

.. kslų" — inkvizicija. Parodė a- 
pic Į»orQ šimtų paveikslų inkvi- 
zieijos įrankių, su kuriais kuni
gija kankino mokslo vyrus ir 
mergeles, kurios nepasidavė ne
doriems kunigų pageidavimams

Prakalbos buvo labai žingei
džios, ypač apie astronomijų. 
Nebloga buvo ir antroji prakal
ba. Ypatingai ja gėrėjosi 
kurie girdėjo ir matė tuos 
.veikslus tik pirmu kartu, 
tikrai gavo puikių lekcijų.

Garbė tiems LDLD. 36 kuo-

pos dnlugams ir draugėms, ku
rie nesigailėjo surengti min. pya 
kalbas. Tiesa, tdliems drait- 

, gams tatai kainavo po keletą 
dolerių. Bet jie nesigaili tų ke
lių centų. ,

Daugiau tokių prakalbų!
‘N.” Korespondentas.

DYKAI

DUSULI KENČIANTIEMS
Naujas Naminis Gydymas, Kurį Kie
kvienas Gali Panaudot be Nesmagu

mo ir be Sugaišimo Laiko.
Mes turim Nauj* Budą, kurh gydo dusui] ir 

mm norime, kad jųa tai pampintumėte musų 
kaltais. Netiurint, ar jutų duaulia butų juu 
Ntnaa, ar tik naujai itaivystąa, ar yra tik 
tuolaikinis, ar ir chroniškas dusulis, jus turė
tu! pareikalaut musų metodos dykai iimėgi- 
ųip»o. Naiiurint, kokiame klimate jus gyve
nat ; nepairam, koks jipsų amilus, užėmimas, 
jei jų.-' nut dusulio varginami, musų budus 
lu<vtų iua greit paliuoauot.

Mm labiausiai norėtume pasiųst aiškiai ®i- 
tomirms beviltie* ligoniams, kurie jau visa> 
termas jkvėpavimo, iv ir kitimo, opiumo sutai
so. garus, "patentuotus rūkymus" ir tt. ii- Į 
mitrino ir niekas negelbėjo. Mes kiekvienam 
pat|s savo kaltais ' norime parodyt, kad lis1 
naujas būdas yra pritaikintas užbaigt visus j 
sunkius dūsavimus, visu* iniokavinius ir visus ■ 
tuu» baisius parok*ixmu* kartų ir ant visada. ' 
Air dykai pasiūlymas yra pergeras, kad jj at-1 
atumus nors ant dienos, f ‘ 
tuoTfiet pradėkite būdą tuojaus.
pinųrų. Tik siųskite žemiau* esant] kuponų. I i 
Padarykite tų iiandien. I 1

gijos, priklausančios A. L. I). 
Tarybai. Piknikas įvyks Potu- 
ciko darže, kertė E. Ilth St. ir 
Centcr avė.

Tatai visų laisvę mylinčių 
žmonių pareiga yra remti ši|a 
j)raki h w Chicago Heights ir n- 
pielinkių draugijų darbų — at- 
vykstaifl į piknikų. Rengėjai 
gi žada daryti visa, kad paten
kinus gerb. publikų.

Pasarga. - Jeigu kariais die
na butų lietinga, tuomet pikni
kas bus perkelta į kitų nedėl- 
dienį. —Vietinis.

Pašovė lietuvį.

Rugsėjo 1 dienų, apie aštun
tų vai. ryto sale Fox River ra- 

1 sta pavojingai pašautų lietuvį, 
j Vlada Malauskį. Pašautasis bu
vo be sąmonės. Kulka patai- 

Raykite dabar į’ j viršugalvį.- ŽlllOnŪS kal- 
m. kad tai medžioklės pasek

mės. ’l'ų rytų Malauskis ir keli 
jo draugai išėję medžiotų. Anie 
tečiaus neprisipažįsta, 
krasis kaltininkas iki 
lieka nesužinotas.

Pašautasai vargiai

i k C,

Nustebinantis laikrodis 
šio išradimo, jus gal Imt 
met apie ji negirdėjote, 
krodis vėliausio išradimo ir tar
iaus jums daugely'je atsitikimų. 

1) Parodo valandas ir minutes 
kaip ir kokis kitas laikrodis. 2) 
Padirbtas įs geraiusio metalo la
bai puikus ir užtekš visam am
žiui. 3) Eina 8 dienas vienu už
sukimu. 4) Laiko geriau laiką ne
gu kokis kitas laikrodis ir nie
kad nevėlina nė neina greičiaus 
nė minulft. 5) Gvarantuotas 25 
melams. G) Sveria II) svarų. 7) 
Turi vlcklriko.s budinantį varpe
lį ir skamba labai garsiai ir iš
budins jus dargi, jeigu jus kie
čiausiai miegotumėte, dėlto, kad 
eiki ros varpelis skambus iki jtjs 
sulaikysite. X) Nakties laiku jums 
nereikia keltis ir degti šviesų, 
kad pamačius kuris laikas, tiktai 
paspausite guziką ir tuojaus ap- 
sišvies visas laikrodis. B) šviesų 
galima naudoti nakties laiku^ka- 
dangi nėra pavojinga palikti kaip 
aliejaus lempą. 10) Gali skambė
ti ir vienu laiku šviesti. 11) Turi 
garsų skambutį, kurį galima gir
dėti visame name, ir todėl galima 
vartoti kaiti namų ir ofisų skam
butį. prisišaukimui reikalingos 
' palos. 12) Turi elektrikinę le- 
mnų, kuria galima egzaminuoti 
akis, burnų, gerklę, nosis ir dan- i 
lis. 13) Turi elektrikinę batarė- 

.. . . . . , . ..i D’ kuri yra labai naudinga gv-Jis turi taipgi taupomąją banką dunui įvairių U) 
ir saugią vietą pasidėjimui. kuoinel šviesa nereikalinga, ga

lima sujungti su dratu ir naudot* kaipo durų skambutį. 15) Turi 
nedegamų banką su dviem sky r|H>s. vienų laikymui pinigų ir ki
ta dėl brangmenų. Banka turi tvirtas mažas dureles su paslap
tingu užrakinimu, kurį gali ati ’birvli lik ta ypata, kuri žino 

paslaptį nuo mus. Su kiekvienu laikrodžiu mes prisiunčiame pil- 
nįtts nurodymus.

Dabar pagalvokite tik apie tai. Kokių nauda jus galite turėti iš 
to laikrodėlio. Nėra skirtumokokį laikrodėlį jus pirkaite, jus i 
negausite geresnio kaip šis. Jųsnerasite žmogaus, kuriam nepa- s 

tiktų šis laikrodis. Tokia puikus ir naudingas laikrodis^ turi rastis ! 
kiekvienuose namuose, kadangi jis puošia jūsų namą ir tarnauja jums ■ 

, daugelyje atsitikimų. ■
, šis laikrodis vertas mažiausiai #20.00, bet turėilami daugybę musų r 

sandėlyje šių laikrodžių, mes parduosim juos už kainų $10.95. Laik- į 
rodis yra tokis pats kaip kad aprašytas, ir 'jeigu jums nepatiks, mes | 
grąžinsime pinigus. Taigi jeigu jus norite šį laikrodėlį dėl savęs ar- i 
ba jei jus norite kam nors padovanoti, nesiųskite pinigų iškaino, lik I 
atsiųskite mums 50 centų krusos ženkleliais arba pinigus persiuntimo t 
išlaidoms ir $10.45 užmokėsite savo namuose, k u/met jus aplaikysite | 
laikrodėlį. Taigi jeigu jus norite pirkti šį stebėtiną ir naudingą laik- | 
rodį už tokių žemų kainų, jus neturite atidėlioti, bet atsiųskite savo I 
užsakymą tuojaus. ^dresuokite savo laiškuą į: 1

ROYAL SALES COMPANY, 
1015 W. Huron St., Dept. 1028, Chicago, Illinois. į

Budilnmkaa skambės iki jus atsi- 
kelsite ir sulaikysite.

Bet ne vieni nezalcžninkai tu
ri vargo “iki kaklo. Ir zaležnie- 
ji pnrapijonis nerimauja, rašo 
“prošenijų” vyskupui, kad duo
tų naują kunigėlį. Vyskupas tc- 
čiaus nesiskubina* išklausyt nu
olankiųjų zaležuinkų maldavi
mu. O kun. Hulaburda sakas sa- *- L
vo parapijom uis: Aš čia bosas!

Mat parapijonįs buvo susita
rę įvesti nauja parėdymu, tariant 
kontrolę ant parapijos iždo. Bu
vo išsirinkę ir iždininkų, kuris, 
rodos, buvęs po 1000 dol. kauci
jos. Suprantama, kad tėveliui 
negalėjo patikli toks “kišimas 
nosies ne į savo reikalus”. Dabar 
ve -turi trobelių.

šiomis dienomis garnys aplan
kė tūlą jaiinų lietuvaitę (vos 14 
metų) “gerų tėvų” dukrelę. Kū
dikio tėvas esąs koks tai airys— 
vedęs žmogus. Jisai jau areštuo
tas. Teismas dar neužsibaigė. 
Jo pasekmes pranešiu vėliau.

lai jau antras toks atsiliki
mas musų Clevelande, kur gar
nys aplanko “geru, tėvų” dukre
les. Tik man stebėtina, kodėl 
Chicagos davatkų,organas nieko 
apie tai nepraneša savo skaityto
jams. Na, žinoma, jeigu taip 
butų atsilikę su bedievių dukte
rinis jezavitų lapas tuoj butų 
bubnijęs, dagi su dideliu “extra”.

ClevelaifHo gatvekarių kom
panijos pradėjo samdyties mo
terų darbininkių -konduktorių* 
Sako, kad joms mokama tiek 
pat, kaip ir vyrams kondukto
riams po 43 e. į viii. Vėliau 
mokėsią po 18 centus. Bet kon
duktorių ir motormenų unija 
tečiaus nelabai pageidauja mo
terų darbininkių. Todėl santi- 
kiai tarpe unijos ir gatvekarių 
kompanijos yra labai įtempti. 
Kuo visa tai užsibaigs, dar pa
matysime. j . .

—Ęuku-žemaitė.

Rugsėjo 1 ir 2 dd. čia buvo 
surengta lietuvių rankdarbių 
paroda. Rengė jų vietos progre 
syvus draugijos - SLA. 100 kp., 
LSS. 124 kp., Teatrališkas Ra
telis, Lietinių Brolių Draugija, 
LDLD., 5 kp. ir Lietuvių Be
nas. Belo prie parodos rengi
mo prisidėjo Liet. Mot. Progre- 
syvio Susivien. 47 kuopa, iš 
Waukegan, III., ir LSS. 58 kp. iš 
Kenosha, Wis.

kalų ir atžagareivių tautininkų 
jlarbclius — ko jie trokšta ir 
kurlink eina. Prakalba publi
kai patiko. Po prakalbos rody
ta tam tyčių prirengti gyvi pa
veikslai, pasekanti knygų “Ka- 
įrė ko-delci?“ Paveikslai darė ge
rų įspūdį.

Pirmininkui perstačius myli
mų lietuvių rašytojų, senelę Že
maitę, publikoj pasigirdo triuk
šmingi aplodismentai. Susirin
kusieji labai širdingai pasitiko 
senųjų musų veikėjų, žemaitė 
skaitė referatų — apie padėjimą 
Lietuvoj. Susirinkusieji buvo 
patenkinti. Tai pirmu dar kar
tu raciniečiams teko pasipažin
ti su gerb. Žemaite.

Vėliau ant pagrindų išnešta 
trjš vėliavos — Amerikos, lietu
vių tautinė vėliava ir — socia
listų. čia jau Liet. Tautiškas 
Benas pagriežė Liet, tautiškų 
hi?nnų ir marselietę. Tuo ir už
sibaigė dieninis programas.

Kaip aštuntų vai. vakaro pra
sidėjo lošimas. Lošta keturių 
veiksmų drama “Valkata“. Lo
šime dalyvavo sekami asmens:

Matas Linevičius, turtingas 
bankininkas, A. Saltonas; Line- 
vičiene, jo žmona, E. Rosevitz; 
Liudmila, jų augintinė, E. Kau- 
piute; Žonė, jų tarnaitė, E. Cy
pime; Zigmontas, jaunas ofi- 
ciorius-Liudmilos myletinis, K. 
Matulionis, Faddejus Katflovas, 
LincviČiaus dvaro prižiūrėtojas, 
Pr. M. Jurgis; Valkata A. Č. du 
žemsargiai, K., Jamontas ir S. 
Gelumbauskas. Lošėjai mylėto
jai buvo iš LSS. 124 kp. Teatr. 
Ratelio. Geriausia savo roles 
išpildė Valkata, padėjus Kazlo- 
vaš, Tarnaite ir Liudmila. Ki
tiems pirmam ir antram veiks
me stokavo reikian.10 gyvumo. 
Užtai ketvirtame akte visi lošė 
taip gerai, kad geriau nei nega
linta reikalaut nuo paprastu da
rbininkų.

Veikalas dar pirmu kartu čia 
dalyta, tik gaila, kad pirmų va
karų buvo mažai publikos, to
dėl nedaugelis galėjo juo pasi
gėrėti. O gal kaip kam rodės, 
kad įžanga yra per brangi — 
po $1.06 nuo asmens.

Laike pertrauku Srt. Turskis 
šaliniai padainavo, kas publikai 
patiko.

Antrų dienų buvo suruošta 
koncertas. Buvo gana įvairus. 
Pirmas dainavo LSS. 58 kp. Ai
do choras, iš Kenosha, Wis. 
Nors choras dar jaunutis ir 
daug jo dainininkų tapo pašau
kta kareivijon, vis dėlto daina
vo gerai. Vėliau dainavo solo 
M< Stakniene —- irgi gerai. La
biausia tečiaus publikai patiko 
A. Strazdo solo smuiku ir Šit. 
Turskio daina. Jųdviejų pub
lika nenorėjo paleist nuo estra
dos — plojo ir plojo.7 Šoko dar 
jauna gabi šokėja, p-lė Anna 
Davis. Po tam ant pagrindų pa
sirodė senelė žemaitė. Skaitė 
referatų — progresas bei žmo
nių pažanga. Referatas buvo 
įdomus ir žmonėms patiko. P-lės 
Mikalaičiukės deklamacija irgi 
išėjo gerai. Dainavo dar Lietu
vių Sūnų Draugijos chords, iš 
Waukegan, III., vadovaujamas 
p. St. Turskiu ir, užbaigiant va
karo programų, LSDD. choras 

sudainavo vakarinę dainų,
Dainavo puikiai.

Bėję, buvo rinkta aukų sušel- 
piinul musų rašytojos Žemaites. 
Surinkta $21.65. Aukotojų var
dai bus paskelbti vėliau.

Vėliau buvo skirta dovanos. 
Pirmų prizų gavo E. Razevitz— 
$25; antrų S^ Molis — $20; tre
čių M. Pakštiene ■— $12. 
gavo mažesnių dovanų.

Nors pati paroda visais atžvil
giais publikų partenkino, bet do
vanų paskirstymas buvo nevy
kęs ir daugelis juo nepasitenki
no.

Kjtflangi antrų dienų publikos
buvo daug, tai rengėjams rasi padarė genį įspūdį į klausyto

HEILAI1

KLHNBROC
ii HALSTED. 201* ST'S *-Dl
* B. CANALPORT AVĖ

Klauskit Cha- 
rley Putrio— 
musų lietuvio 
pardavėjo. Jis 
noriai padės 
jums pasirin
kti jums pre
kes.

Unrirtg Braith (JlntljfH

Sėsdami prie v

sutaupykife šaukštuką 

cukraus dėl ten eąpn- 

čių musų kareivių.

Tokia rųšis kurių kiekvie
na kita sankrova parduo

da po $35.
Kuomet jus tvirtai nusitariate, 

kad jus galit sutaupyt «10 ant Alų 
siutų, virš kainos, kurią jus mo
kėsite dabar, kitur — pridėkit, 
kitus $5 prie šio sulaupymo, kad 
išvengus\<lidel.r*s kjlunėios kainos, 
kuri artinasi šį rudenį — tuokart
nusitarkite ar jums geriaus mokėti $25 už puikų paskuČlatisjos 
mados rudeninį siutų diunir arba mokėti «35 iki $40 vėliaus 
—>jei Jus nežinote, kas daryti — pasiklauskite savo pačios — 
ji jums pasakys.

Kalbant kasling Htailčs šie siutai yra pačios naujatiHioH t*
mados, audiniai yra puikus, worsteds, casaiinerea, ir 
cheviots, dryžuoti, maišyti ir lygių spalvų^. Mes taipgi
priskaitome visus vilnonus tamsiai mėlynos serge — 
konservatyvių ir kuopuikiausių modelių. Mieros pritai
kytos vyrams visokio ūgio — dideliems ir mažiems.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir AngliŠkai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šių brangintinų knygų.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertes, kokių šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir-‘ 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
palis viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina §6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
**os apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

NAUJIENOS t
- IS40 S. Halsted St., Chicatfo, III. v

taip jie norėjo pakenkti paro
dai. Vienų dieną jie buvo su
rengę neva pikniką, antrų — 
prakalbas. Bet n ('išdegė. Tik 
pasirodo, kas jie per paukščiai.

—J. J. B.
I Illinois, Massachussetts ir ki- 
|1K»-

I
Po parodos Lietuvių Benas 
pagriežė kelintų šaunių muzi
kos gabalėlių. Paskui pirmin
iu kas Pr. Mockapetris pratarė ke

lį batų žodžių apie parodos reikš- 
I mę ir kas jų rengia. Po tam ant 
L pagrindų pasirodė mažos mei
li gailės, nešinos po vienų didelę 
I; raide ,iš jų susidarė visas žodis 
|| “Paroda”. Mergaites atstovavo 

j savo draugijas bei kuopas, 
j Toliau sekė prakalba. Kal- 

I bėjo M. Jurgclionienė, iš Cbica- 
: gos. Kalbėjo apie parodos sva

rbų ir užreiškė kad pirmu kar-
L tu dar matanti tokių parodų. To- 

1 bau aiškino apie šių dienų atsi- 
t likimus, kaip moters užima vy- 
j rų vietas dirbtuvėj už mažesnes liks šiek-tiek pelno. Beje, mu- jus. Tarp kitko jis sakė: “Mu- 
‘ algas ir lt. Nurodinėjo klcri-sų klerikalai iš kailio nėrėsi, su priešai visokiais budais sten

Rugpjūčio 31 dienų LDLD. 
kuopa buvo surengus prakal
bas. Bet kad nebuvo spa (iždin
ių pleką tų ir lietus pradėjo lyti, 
tai žmonių atsilankė neperdau- 
giausiai. Reikia tečiaus pažy
mėti, kad atsilankiusieji labai 
pavyzdingai užsilaiko ir atidžiai 
klausėsi kalbėtojo. Pagirtina.

Kalbėtojas buvo d. A. Bimba, 
kuris čia viešės iki 11 d. rugsė
jo. Reikia pasakyti, kad d. A. 
Bimbos kalba buvo žingeidi ir

giasi apjuodinti socialistus dar
bo žmonių akyse, bet diena iš 
dienos darbininkai vis daugiau 
ir daugiau pamato jų veidmainy
stes ir dideliais būriais stoja i 
musų eiles. Slopi todėl, kad 
mes kovojame už darbo žmonių 
reikalus ir tt. Tolinus kalbėto
jas ragino darbininkus prie dar 
spartesnio veikimo kartu su so
cialistais už galutinų darbinin
kų klesos pasiliuosa vinių.

Girdėjau, kad dtfV sykį yra 
rengiamos d. A. Bimbai prakal
bos. Burlingtoniečuii kiekvie
nas turėtų atsilankyti ir išgirsti 
d. Ą. Bimbos kalbos.

—Vietinis.
——M—. ........................ .

Geriausias būdas dėl įtrinime 
Neturi stolcuot nei viename name 

D-ro Rlchter’io

P*IN-EXPEU.ER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtą 

naminių būdų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“ĮKĄRĄ”

ir 65c. buteliuką* vi*o*e Rptielco*o arb* 
nuo

F. AD. RICHTER & CO. 
74-80 Wa*hlngt*n Street. New York, N. Y.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.
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M A l H ■! IF MfiS 'lial.vkai ,ai nepirmiena Ame-I dalis yra šiandie Rusijoje 
fJAVMIfeOV* įrikoje; Atsiminkite Hay-|.skaitlingiausia.

INK LITHUANIAN DAILY N£WS

PuhiHhcd Daily except Sunday by 
<h«» IJthuanian News vub. CoM Ine.

tKM) 90. HALSTED ST^
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldieoius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1840 S. flahted St., Chicago, 
tlL Telefonas: Canal 1506.

Kaina:UŽai sako moji
Chicagoje—pačtu: 

Metams . ..1..^.. 
Pusei melo ......
Trims mėnesiams 
Oviem. mėnesiam 
Vienam mėnesiui .

Chicagoje—per nc&iotojus
Viena kopija ................
Savteitei ........................
Mėnesini .......................

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02 

.12 
.50

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ. 
pactu:

Melums ..........................  15.00
Pusei meto ....................... 3.00
lirims .mėnesiams *...4... 1.65 
Dviem mėnesiam ............ 1.25 '
Vienam mėnesiui ...................65

Kanadoj, metams ................ 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Rąžytoji/ ir Aorespondentu prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant viehos popieros pu
tės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučią. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atįpil, 
Jei bėgiu dvieju savaičių autorius 
Sareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
enklelių pakankamai persiuntimo 

lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

• H

market tragediją, įvykusią' Jeigu ji kryptų prie’ so- 
30 metų atgal Chicagoje, ir’vietų, tai talkininkų padėji- 
Mooney istoriją San Fran-1 mas Rusijoje pasidarytų ke- 
ciscoje.

Beje, vienas žioplas laik
raštis Chicagoje (“Evening 
Post”) pamėgino tą bom
bos sprogimą pavartot rin
kimų kampanijos tikslams ir 
apkaltino — miesto mayorą, 
Thompsoną! Laikraštis ta
po apskųstas ant $500,000 už 
šmeižimą.
True translation filed \vilh the posf- 
mastiT at Chicago, III., Scpl. 6, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 0, 1917,

Neišvengiamu 
keliu. 

■ " ...... ...... .

Vakar gauta iš Londono 
keletas labai svarbių žinių 
apie Rusiją.

Viena jų sako, kad Didžio
sios Britanijos valdžia pa
siuntė ultimatumą Sovietų 
valdžiai Maskvoje Reikalau
dama, kad pastaroji nubaus-

| blus. O jeigu ji kryps prie 
talkininkų, tai Rusija vėl 
atsidurs karėje su Vokietija.

True transbdion filed with Ihc post- 
inastcr at Chicago, III., Sept. (>, 1918, 
as rc<|uircd by the act of Oct. (i, 1917.

Kairesni už 
bolševikus.

Šio numerio Apžvalgoje 
perspausdiname įžengiamą
jį A. Iešmantus straipsnį iš 
Petrapiliškės “Naujosios 
Lietuvos”, kurios kopiją 
(bal. 7 d.) vakar gavome1 
(žiur. “Nė žingsnio atgal”).

Jau mums teko pastebėti 
pirmiaus, kad lietuvių soci- 
alistų-liaudininkų partija, 
kurios oficialiu organu yra 
“Naujoji Lietuva”, paskuti
nių mėnesių bėgiu labai pa- 
kairėjo. Pirmiaus ji buvo

—r

Redakcijos 
Straipsniai

tų kaltinikus užpuolimo ant1 Lietuvos demokratų parti- 
Britanijos ambasados Pet-1 Jos atžala radikalė burzu- 
rograde. Užpuolikai esą su-Įazin£> Partija su soctalistinė- 
naikino ambasados daiktus mis simpatijomis. Paskui ji 
ir užmušė kapitoną Cromie., atskilo nuo savo kamieno ir

Anglijos valdžia' grūmoja j P™™ socialistų-revoliucio- 
apšaukt'i betiesėliais visusį nierių programą. Dar vė- 
sovietų valdžios narius, jei I ji padarė naują šuoli 
Sovietų valdžia neduos pil-l kairėn ir nusekė paskui kai- 
no patenkinimo delei tos pi-, 
ktadąrybės arba jeigu pana- < 
ši piktadarybė atsikartos.

Toliaua tame-pat praneši

: ■ riuosius socialistus - revoliu-'"i • • •(domenus.
Augščiaus minėtasai leš- 

mantos straipsnis rodo, kad

1 ruc Irnn.slation filed with the post- 
inastcr at Chicago, Ilk, Sept. 6, 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Bomba : < 
Chicagoje.

Užvakar po piet federa- 
liam name (kur randasi pač- 
tas) Chicagoje sprogo dina
mito bomba, užmušdama 4 
žmones ir sužeisdama apie 
30 žmonių.

Suprantama, kad dabar 
valdžia jieško piktadarių, 
padėjusių tą bombą. Sako, 
jau apie trįs dešimtis įtaria
mų asmenų esą suimta; bet 
griozdamas ir areštai dar 
nesiliauja.

Kas yra to baisaus nusidė
jimo kaltininkai? i

Spėjimų girdėt visokių. 
Spėjama, žinoma, ant Vokie
tijos agentų arba jos simpa- 
tizatorįų. Dar daugiaus 
spėjama ant industrialistų, 
kurių netoli šimtas vadovų

me sakoma, kad Didžiosios '°cialistai-liaudininkai šian- 
Britanijos valdžia yra pasi- diej’a? Yra biresni ir už 

| ryžtis atšaukti savo atstovus: bolševikus.
• iš Rusijos ir sugrąžinti Ru-1 Straipsnio autorius, kuris, 
sijai josios Atstovus. 0 tuo matoma, išreiškia vadovau- 
tarpu ji padėjusi po areštu jančiųjų tos partijos elemen- 
Sovietu valdžios ambasado- tų pažvalgas, peikia bolševi- 
rių Londone, Litvinovą, ir jo j kus (komunistus) už nusi- 
štabą už tai, kad rugp. 29 d.! leidimus ^buržuazijai” (t. y. 
Sovietų valdžia išleidusi buržuazijai)', Jisai bara 
paliepimą suareštuoji visus ‘i1108 fah kad jie kviečia 
Anglijos ir Franci jos valdi- talkon žmones iš buržuazi- 
,nius, nuo 18 iki 45 m. am
žiaus, Rusijoje ir suėmusi 
valdiškus Anglijos žmones.

die jau yra kairesni ir už

jos, žadėdami jiems duoti 
“tinkamo darbo naujam re
žime”; ir su ypatingu pasi-

kaltindama juos už darymų piktinimu jisai išmetinėja 
suokalbio prieš Sovietų vai- bolševikams priėmimą pro-

Kita telegrama iš Londo-
fesoriaus Ozerovo j žemės 
reikalų komisiją ---- to paties

mu net pačią kairiausiąją 
partiją? ', J

Žmogui, apsipažinusiam 
su mokslinio socializmo idė
jomis, tatai yra visai ne kei
sta, nes toks žmogus žino, 
kad buržuaziškumas nėra 
priešingas kairumui*. Anar
chistai, pav., yra kairesn. 
už social-demokratus, ir už 
komunistus-bolševikus, ir už 
socialistus-liaudininkus, o 
betgi nėra jokios abejonės, 
kad jie (anarchistai) yra 
smulkiosios buržuazijos at
stovai,

Ir lietuviai socialistai-lia- 
udininkai kaip tik dėlto nu
dardėjo i kraštutinį kairu
mą, kad jie išreiškia smul
kiosios buržuazijos idėjas. 
Pramoninio proletariato at
stovais jie ir negali būt, ka
dangi Lietuvoje tokio pro
letariato buvo labai mažai, 
ir tas pats paseko po social
demokratų įtekme.

Buržuaziškas revoliucio
nierius (t. y. smulkiosios 
buržuazijos atstovas) tuo 
skiriasi nuo darbininkiško 
revoliucionierio (t. y. pra
moninio proletariato atsto
vo), kad jisai nežino tikro 
santykio tarpe ekonomijos 
ir politikos visuomenėje. Ji
sai arba deda visą svarbą 
ant pirmojo tų elementų, 
ignoruodamas antrąjį; arba 
atbulai.

Anarchistai nepripažįsta 
jokios reikšmės politikai. 0 
revoliucionieriai socialistų- 

liaudininkų rųšies nesiskai
to su ekonomija. Jie mano, 
kad politinės galios pagelba 
galima sutverti visuomenėje 
tokią tvarką,.kokią nori, ne
atsižvelgiant į tai, koks yra 
ekonominis visuomenės išsi- 
plėtojimo laipsnis. Jie tiki 
į valdžios yisagalingumą. 
Todėl jiems rodosi, kad so
cializmo įvykinimui pakan
ka, kad socialistai pasigrob
tų valdžią į savo rankas.

O darbininkų klesa ir vi- 
sų-pirma ta josios dalis, kuri 
yra užimta stambiojoje pra- 
monijoje, ačiū savo padėji
mui, tolyn Vis laloiaus jgjja

Apžvalga •
"-------------- r j 1 1 11 "" i-r

Nfi ŽINGSNIO ATGAL.

no ])raneša, kad pagal nau-J Ozerovo> kuris esąs pritapęs į patirimą, kad ekonomija
_____ į tarpe Rusijos! kasyklų darbi- jr politika yra du neatski- 
Vokietijos, papildančią n*Rkų sušaudymo.

ją sutartį 
ir
Brest Litovsko taikos sutar
tį, Sovietų valdžia tarp kit
ko pasižadėjo kariaut prieš 
talkininkų jiegas, veikian
čias šiaurinėje Rusijoje.

Šitos žinios reiškia, viena, 
jogei Anglijos valdžia ir So-

9 vietų valdžia stovi arti to, 
nesenai tapo nubausta sun-|kad pertraukus visus “drau- 
kiomis kalėjimo ir pinigiš- giškus” ryšius ir pradėjus rką. 
komi^ bausmėmis. Spėjama atvirą karę; antra, kad ta-

Kui žinoma, atskiri komunis
tų partijos nariai yra išsitarę 
reikalu prisitaikinti prie “tvery- 
binių buržuijos jiegų” ir jas iš
naudoti gyvenimo tvarkymui, 
šiandien ta 0ati mintis yra ofi
cialiai vartojama jų partijos or
gano. N 65 “pravdos” rašo: “fr 
kadangi pagrindiniu naujos vi
suomenės dėsniu yra principas: 
tildai dirbantys valgo**, tai ir vi
siems buržuinės klasės nariams 
naujas režimas turės parodyti 
'tinkamą darbą, ir Išnaudos jų 
specialę žiniją”.

Su ta mintimi mes negalime 
sutikti. Ir dar dėlto, kad jau 
buržuija kviečiama sandarbinin- 
kauti tokioje atsakomingoje, kai 
žemės reikalų, (agrarėje) komi
sijoje. Taip padaryta, su Mas
kvos universiteto profesoriais: 
Ozerov’u, Bulgakovu ir kitais. 
Ii; štai tas-paf Ozerov’as, kuris 
yra pritapęs prie Leno kasyklų 
darbininkų anais metais sušau
dymo, šiandien dirbs tų pačių 
dąrbininkų, ypatingai darbo u- 
kininkų naudai. Kas tai bus imt 
darbas.

Bet ne asmenyje dalykas. Sva
rbu eiti Revoliucijos uždavinių 
kęliu. Juk musų kelio tikslas— 
nuversti buržuaziją, kaipo kla
sę. O ar jau pabaigta šita išna
udotojų su išnaudojamaisiais 
kova ? Ne, dar įtik stipriau įsiku
ria, įsidega. Dai! ji darosi arše
snė, griežtesne. Del to tai ir pa- 
tvirtintas, parodymas priešui 
tam tikro darbo dirbti butų kal- 
čiąusis revoliuciniui socializmui 
nusikaltimas.

Tiesa, kurįose-nekuriose vie
tose pastebima darbininkų sten
gimosi susithikinti su buažuazi- 
ja, ko vaisius — mažumiečiy ir 
es-erų srovių gyvenime tvirtėji
mas. Tačiau reikia neužmiršti, 
kad tokia linkme viliojami tik
tai mažiausiai turį ryšių su savo 
klasinėmis grupėmis darbinin
kai, labiausiai nesusipratusieji, 
nesuimantieji einamosios Revo
liucijos prasmės. Juos gazdina 
Miiii-iito. Bet tio, kurie rto bijo, 
visiškai nemato nepaprastai |- 
vairaus ir turiningo Revoliucijos

Tiesa, kad aš esu vergas, tik 
ne “Naujienų”. Jeigu jau kal
bėt apie vergus, tai aš ir tamsia, 
pons Luciau, esame kapitalizmo 
vergai. Bet juk ne tame daly
kas. Aš juk kalbėjau apie kle
rikalų smilkinių. šito mano 
tvirtinimo jisai nepasistengė at
remti. Jo faktai, tai — kolio- 
nės.

Klerikalų Lucius baisiai bijosi 
revoliucijos. Girdi, “jus cici’li- 
kai... jūsų obidsis revoliucija”; 
jus norite “sftu viską pasiimt, o 
kitus elgetomis padaryt, arba 
iškart.”

Gana, jau gana! Be reikalo jis 
taip dreba: socialistai nei neina-- 
no karti poną Lučių, neigi jie 
norėtų paveržti jo biedną kleri- 
kališką kromelį. Gyvenkite sau 
sveiki, zkol dievulis jums leis! 
Socialistai turi reikalo ne su at
skirais asmenimis (kad ir dar 
taip garsiais Luciais), b(4 visa 
dabartine visuomenės tvarka. 
Aišku ? '

Luciaus koliojimas socialistų 
spaudos “puvėsiais”, smirdan
čiais šlamštais” ir tt. Kaip tik 
ir rodo, kad mano tvirtinimas 
yra teisingas.
sų klerikalai taip plūstasi? Ma
note, kad iš linksmumo? Jiems 
pikta, kad darbininkai skaito 
socialistinius laikraščius, kurie 
stoja už jų reikalus, o šalinasi 
klerikališkų lapų, parsidavusių 
j|X)nams valdonams. | —Jonas.

Svelimžcmiai perspėjami, 
kad jokiame atsitikime jie ne
galės leidimo gauti iš išvažiavi-, 
mo uosto (porto), nebent tokis 
uostas yra jų gyvenimo vieta. 
Leidimas turi būti gautas iš lei
dimų agento, gyvenamos vietos 
arčiausia esančio; svetimžemiai 
neturį namų apleisti ir keliauti 
į išvažiavimo vietą, pirm negu 
jie gaus leidimą išvažiuoti. Jo
kiame atsitikime jie neturi Wa- 
shingtone rodytis, kad leidimą 
gavus.

True translation filed wnh the post, 
master at Chicago, III., Sept. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
TIE, KURIE KALĖJA, TURĖS 
REGISTRUOTIS, BET NEBUS

IMAMI KARIUOMENĖN.

Nes kanigi mu-

Trne translation filed vvith Ihe post- 
mnster at Chicago, III., Scpl. 6, 1918, 
as reųuh ed by the act of Oct. 6, 1917

Relealed by tlie Committee on 
Public Information.

Pasportų reikalu.
Naujas įstatymas svetimiems 
pavaldiniams dėl išvažiavimo 

iš Suvienytą Valstiją.

Perspėjimas visiems svetimiems 
pavaldiniams, kaip kelionėn 

rengtis.

Iešmantą sako, kad su 
buržuazija reikia ne bend
radarbiaut, o kovot, kadan
gi Rusijos uždavinys esąs 
“nuversti buržuaziją, kaipo 
klasę”. Jisai, vadinasi, yra 
įsitikinęs, kad Rusijoj jau a- 
tėjo galas kapitalizmui ir 
laikas steigti socializmo tva-

Ir reikia pripažinti, kad,
pagalios, kad piktadarys ga- po padaryta (dalinė) kariš- išeinant iš šito įsitikinimo, 
Įėjo būt koks beprotis. ka sutartis tarpe Sovietų “N. L.” bendradarbio prie-

Nežinia, kuris tų spėjimų! valdžios ir Vokietijos vai- kaistai bolševikams yra yi- 
pasirodys esąs teisingiausis,; džios prieš talkininkus, 
bet tur-but jau ir dabar ga- 7________ _____ _ _ .
Įima numanyti, kad “aidob- Sibiro valdžia, įsistei, 
listų” kaltinimas delei tos 
bombos sprogimo turi ma
žiausia pamato. Kokio-gi

* tikslo butų galėję tikėties at
riekti tos organizacijos žmo
nės bombos metimu tokion 
vieton, kur vaikščiojo viso
kia publika, daugiausia savo 
privačiais reikalais? Ir bo*įcijos, kurią padarė talkinin- 
mbos sprogimo laiku jukj kai Rusijoje. Dalis Rusijos 
“aidoblistų” vadas, Hay-j žmonių pritaria talkininkų 
vvood, buvo federaliame na-( įsimaišymui ir stoja į atvi- 
me, kaipo valdžios kalinys, rą karę prieš Vokietiją; an-

Jeigu galėjo būt politiško tra dalis, vadovaujama so- 
išrokavimo mesti bombą, tai vietų, kovoja prieš talkinin- 
ne industrialistų pusėje, o kų įsimaišymą ir dedasi su 
tų, kuriems rupi įklampint Vokietija, 
industrialistus. Mat, nutei-’ Šito konflikto išeiga pra
stieji L W. W. vadovai kaipį klausys nuo to, kur kryps 
tik dabar rengiasi paduoti trečioji dalis Rusijos žmo- 
apeliaciją prieš teismo nuos- nių, kolkas dar esančių “ne-

J)rendį.

Įėjo būt koks beprotis.

WASI1INGT()N, 1). C. — Lai
komieji valstijos kalėjimuose, 
valstybės baudnamiuose bei ka
lėjimuose, nebus šaukiami ka
riuomenėn pagal naują žmonių 
vieko įstatymą.

Vienok tokie kaliniai tarp 18 
ir 45 metų amžiaus turės regis
truotis rugš. 12.

Kiekvieno kalėjimo ir baud- 
namio įnamius užregistruos ka
lėjimų sargai ir savo pranešimus 
apie tai išduos governorų padė
jėjams (adjutant generals). Bet 
tie pranešimai nebus dedami į 
governerų padėjėjų pranešimus.

Tie, kurie, laukia bylos nagri
nėjimo, arba kurie nubausti už 
menkus prasikaltimus, bus skai
tomi 'laisvais piliečiais šito įsta
tymo žvilgsniu. Kalėjimų ir 

•pataisos namų įnamiai, nuteisti 
už menkus prasižengimus, bus 
skaitomi esančiais kitur ir jų 
vielinės tarybos pagelbės jiems 
užsiregistruoti.

Beprotnamių ir kilu joms pa
našių įstaigų įnamiai bus taip
gi skaitomi esančiais kitur ir jie 
reikia užregistruoti jų vietų tar
nybose per tas valdžias, kurių

S.

DATR1J0TIZMAS
1 Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGSBANK .
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
E. Cor. Fodrth anų 

JacksonSts.
SI0UX CITY, IA.

Visi svetimieji 
kurie norėtų išvažiuoti iš Suvie
nytų Valstijų, ar lig laikui ar vi
siškai, turi gauti leidimą išva
žiuoti, išskyrus atsitikimus, jei- 
Mn važiuojama j Kanacių ar Ber
mudų. įleidimai bus suteikiami 

tiktai geriems išparodymams e- 
sant, išrodant kelionės reikalą 
ir kad asmens iškeliavimas ne
bus Suvienytų Valstijų intere
sams Medingas. Visi svetimže- 
miai (išskyrus Vokietijos, Aus
tro-Vengrijos, Bulgarijos ir Tu
rkijos piliečius ir pavaldinius) 
Kanadon ir Berniudon važiuoti 
gali be leidimų.

Permilo gavimas užsitęs nuo 
dviejų iki keturių savaičių lai
ko, jeigu jis bus duotas. Aplika
cija visuose atsitikimuose turi 
būt sudėta pas leidimams duoti 
agentą, prašančiojo gyvenimo 
vietai artimiausio. Tieji leidi
niams duoti agentai paprastai y- 
ra imigrantų inspektoriai (Im- 
migranl Inspectors- ir Suvieny
tų Valstijų advokatai (United 
States Attorneys), kuriems ap
likacija turi būt sudėta ar asme
niniai ar krosą.

Jeigu svetimas pavaldinys ne
išgali susirasti artimiausio lei
dimams duoti agento, jis gali 
gauti informaci.įos apie to as
mens vardą, rašant į Foreign 
Permit Office, Division<of Pas-| 
port Control, Department of 
State, Washington, I). C.

Rugsėjo 15 d. pradedant, visi 
iš šalies išvažiavimai bus aštriai 
regu’liuojami nauju įstatymu, 
kuris tą dieną galen įeina. Iš 
kiekvieno ąplikanto bus reika-

pavaldiniai

riamu dalyku, ir kad ekono
mija yra politikos pamatas.

Šitą idėją padeda darbi- 
inihkams suprasti mokslinis 
socializmas, kurio pasekėjai 
Europoje vadinasi social-de- 
mokratais.

Rusijos socialdemokra
tai, šitąja idėja vadovauda- 

.-miesi, nesutinka nė su ko
munistais (bolševikais), nė 
su tokiais revoliucionieriais, 
kaip socialistai-liaudinin- 
kai: jie sako, kad Rusijoje 
dar negalima Įsteigti socia
lizmo tvarką, kadangi ji dar 
nėra pribrendus prie to eko
nomiškai. -

Šitai social-demokratų 
nuomonei šiandie pritaria ir 
tikrieji Rusijos socialistai- 
revoliucionieriai (vadovau

jami V. Černovo), kurie pir-

griovė seną mašiną — Revoliu
cija tik ir turi naują duoti. O 
statymo darbas darosi ne buria
mos lazdelės mostelėjimu. Tik 
ilgas, sunkus, net kruvinas dar
bas tą duoti gali.

Ir jei buržuija vėl bus įtrauk
ta dalyvauti valstybiniame gy
venime, jei darbo klasė ją sutiks 
vėl išskėstomis rankomis — ar 
šiandienis ūkio ir kitas stovis

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip iriminališkuose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daru 
visokius dokumentus ir Kopterus.

Namų Ofisas:
11211. Halsted lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mhwto Ofisas r

117 N. Deirbom SI.
III ISUnlty Bltfg.

Te). Central 4411

A. Petratis 
perkėlė savo Real Estate ofisi) į 

CENTRAL MANUFACTURIN8 
’ DISTRICT BANK

1112 W. 35th Street
Su paskolom, inšurinais ir su vi

sokiais reikalais malonėkite lankytis 
šičia.

Telefonas DROVER 6310

Buržuijos labui — taip, bet, 
darbo žmonių — ne. Nes bur- 
žjiija savo prigimtimi nieko ki
ta negali' du*)ti darbo klasei, 
kai priespaudos ir išnaudojimo 
padidinimą. Jei liaudis jautė 
buržuijos jungą, tai šiandien 
“sandarbininkaudama” su ja, 
jaus dar ir jos kančiys. Ir dar
bo žmonės padarytų politike sa
vižudybę, jei nors žinįsnį ženg
tų atgal, prie buržuijos.

Dėlto nė žingsnio atgali Tą 
turi suprasti visi socialistiniai 
darbininkai. (Iš “Naųj. L.”).
A........ .... i .1

sai logiški. Jeigu kapitaliz
mo gadynė Rusijoje tapo at
gyventa, tai reikia steigti 
sofcįalizmo tvarką; o tokia
me darbe buržuazija negali 

savęs užsieniui padaryta-į būt talkininkė. Ypatingai- 
skolas ir atsikreipė į gi negali būt tokiame darbe 

talkininkų valdžias, prašys talkininkais žmonėm profe-(
soriaus Ozerovo rųšies, ku-’ ma, per keletą dešimčių me- 

Šitie dalykai yra neišven- rių rankos yra suteptos dar- tų, skelbė priešingą nuomo- 
giamos pasekmės interven- bininkų krauju.

Bolševikai taip-pat skel-' gali “peršokt” per kapitfyliz- 
bė, kad Rusijoje jau atėjo mo gadyftę ir tuojaus atsi- 
laikas steigti socializmo tva- durti socializme, ačiū tam, 
rką, todėl jie elgiasi nenuo* kad ji dar turi iš senovės 
sakiai, susidėdami su tos pasilikusias “obščinas” (be- 
tvarkos priešais, buržuazi- ndrą žemės nuosavybę kai- 
ja. Socialistą i-liaudininkai, muose).
(kartu su kairiaisiais, socia
listais - revoliucionieriais) didžiuma, vadinasi, padarė 
tuo budu pasirodo esą griež- progresą savo pažvalgose, 
tesni, kairesni revoliucionie-| prisiartindami prie social- 
riai negu bolševikai (komu-; demokratų; o komunistai- 
nistai). bolševikai ir kairieji socia-

Bet ar ne keista yra, kad listai-revoliuoionieriai (kar- 
. soc.-liaudinin- 

mėnesių bėgiu išsirito iš kais) padarė regresą, sugrį-

Pranešama da ir ve kas:

Omske, formaliai apskelbė 
karę V okietijai, pasiėmė ant

sias

dama pagelbos.

nę, sakydami, kad Rusija

Skaitytoju Balsai
Socialistų-revoliucioni'erių

[Už išreikštas šiame skp 
nuomones Redakcija neatea

utraliais”. Jie yra priešin-

Užlipau ant “korno”|

Nesenai rašiau “Naujienose” 
apie klerikalų smukimą ant 
Bridgeporto. Pasirodo, kad 
mano pataikyta užlipt ant “kor- 
no” tūlam klerikalų Luciniui. 
“Draugo“ nr. 205 tus ponus mar

dyti pasportą, jo paties valdžios 
ar konsulio duoto, atnaujinto ar 
užvizuoto prieš dešimt dienų, 
pirm negu aplikacija sudėta. Jis

Padaryt žmogžudybę pro-į gi Sovietų valdžiai, bet jie ta partija, kuri vos keleto tu su liet.
L™ L2LJ valdžios, menesių bėgiu “ ’*7“1“? v , k. -

ndinus kokį nekaltą žmogųi kuri galėtų kalbėti visos Ru- buržuazinės partijos lukšto, ždami prie senųjų smulkio- ne iškolioja vergu, “ciciliku”, 
arba organizaciją — tokie sijos vardu. šita žmonių dabar pralenkė sąvo kairu-sius buržuazijos utopijų./' “šlamštais” ir lt.

vokacijos tikslu, kad paska-1 dar neturi kitos valdžios

arba organizaciją — tokie sijos vardu.

rodyti permitą iš jo drufto “lo
tai board”, jeigu draftui užsi
registravęs ar registruoti n u yra.



Grobiai Sergėkite savo akis

Tagorčs pasaka
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23 JEWELS

DR.. M. HERZMAN į

LIETUVIŠKA AUTOMOBILIŲ TAISYMO ŠAPA
Norėčiau

Vslnados: Kasdien 9 iki 4. Nedėldienials 10 iki 1. ' 
I v j, Seredoje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7

mano 
baigus, 
žings- 
apipy-

akarais:
. 22nd Street,

papu- 
ši t uos

Mes
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Atsidusęs tariau 
kad aš bučiau buvęs šechąru

i,'1-''’ *

Ištisas valan 
į savo ran 

kurios gale j <

ano bro- 
tw; jam

Kili vertelgos ima
Kodėl Iii turi cit kur kitur pirkt laikrodėlį ir mokėti

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgaa, Akušeris 
1920 So. Haląted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6—9 va
kare. Tel. Canaj 4867.

“Aš neturėjau draugių,“ kal
bėjo balsas. “Mano vienintelis 
brolis nusprendė apsivesti. 'Že
minoje aš buvau pati viena, bū
davo, sėdžiu sode medžių pauk- 
shyj ir svajoju, kad visas pašau* 
lis yra įsimylėjęs į mane; kad 
žvaigždės bemiegiu žvdlgimu ge
ria mano gražumų; kad vėjas 
pasiilgsta mano atsidusimų dėl 
šiokios ar kitokios priekabės 
besisprausdamas pro mane, ir 
kad veja, ant kurios ilsėjosi ma
no kojos, jei ji butų turėjusi są
monę, butų netekusi jos, joms 
palietus jų. Man 
pasaulio jaunį|rtučiai gula'ięmff 
žolės laiškai po mano kojų; bet 
mano širdis, nežinau delko, ėjo

Tet Pul]man 342
Dr. J. Bagocius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS I* 
CHIRURGAS

10731 So. Mlchigan Ava, 
Boseland, TH.

“Galėčiau tavo kurni prisiek
ti,“ atšoviau aš, “jei tu jį turė
tum, kad osteologijos nei šnie- 
ro nėra likę mano galvoj ir kad 
vienintėlis daiktas, kurio dabar 
ji yra pilna, tai tikru gražumu 
tvykstantis vaizdas, žėrintis 
juodame nakties dugne. Dau
giau negaliu pasakyti”.

URGAS .
2221 So. Leavltt St 

Kampu 22n< pL

Valandos: 6 iki I vakaro 
Phons Canal 462* 

tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone Albany 8548

Met esame ekspertai tokiuose darbuose. Sutaisome sugedusius ant 
kelio, ir partraukiame suhižusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Beikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES, 
Telf. Drover 2186. t 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

“Mano brolio draugas Šechar, 
apleidęs medicinos mokyklų, li- 
ko musų šeimynos gydytoju. Aš 
jau dažnai buvau mačiusi jį iš 
užpakalio užlaidos. \] 
lis buvo keistas Zinoj 
nerūpėjo žiūrėti į pasaulį atviro
mis akimis. Pasaulis nebuvo 

' tiek tuščias, kad jo skoniui pa
tikus* Taigi jis pamažu šalino
si nuo jo iki jis ant galo visai 
prapuolė tamsioj užkertėj. še- 
ebar buvo jo draugas, taigi jis 
buvo vienintelis jaunas žmogus, 
su kuriuo aš galėjau matyties 
Ir kuomet aš vakare priimdavau 
svečius savo sotie, tai aibėje įsi
vaizdintų jaunų vyrų pas mano 
kojas kiekvienas buvo šecliaru. 
- Ar tu klausai? Kuo susimųs-

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

• / 1

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakytu apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotom raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.

u Kaina $5.00. '
Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 

su pinigais į

šalta rasa
Kad nusikračius 
aš sušukau gar- 
” Žingsniai tary- 
ties mano lova 
“lai aš. Atėjau

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CE

1553 W. .M adison st.
Saite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haytnarkct 2563

Nedėldienials

“Bet tie pastypę, žiopsų seni 
mano grobiai pripasakojo daug 
netiesos apie mane, kuomet aš 
negalėjau pasipriešinti begėdiš
kam indui. Ve delko iš visų vy
rų aš labiausiai nekenčiu tavęs. 
Tavęs neapkenčiu labiausiai! Aš 
norėčiau, kad aš galėčiau ant vi
sados išvaryti tau miegų iš akių 
to šilto, rausvo mano malonu
mo reginiu, iššluoti su juo visus 
netikusius osteologinius niekus, 
kurių yra pilna tavo galva“.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą. Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą išvidaus, po $1.40 nž gal.
CARR BROS. WRECKING CO<

3uo3-3e3» S. Halsted St.,

“Eidama jaučiaus, kad mano 
kiekvienas pasijudinimas siun
čia gražumo vilnis į visas pu
ses taip, kaip deimantas žėrėji
mų švaistydamas 
las, būdavo, žiūriu 
kas rankas 
gražiai valdyti gyviausius vyriš 
kus sutvėrimus.

beveik 
užlaidos nuo 

“Keistas klausimas! Tuo- 
obluose buvo kaulai, kurie 
intė mano širdį, mano dvi

mety jaunystės 
ų>ic jį

VALANDOS- Nuo 8 iki II ryto 
, ir nuo t iki 8 vakare

Garai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška;* ligas, vy 
rų, moterų ir v/ukų, pagal naujausiai) 
metodas X-Huy ir kitokiu; elekt/os prie
taisus.

Ofisas Ir Labnratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nūn 10 12 pietų, ir 
6—8 Vakarais. Tolei hune Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—-k ryto, tiktai.

Neuisitikėkit savo regėjimo pir
majam byt kokiam neprityrusiam 
•ptickoriui .nuksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui. nes jie su
teiks jąs akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą i- 
Mulių ištyrt jąs akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

Mi So. Ashland Ava. Chicaf «
Kampas 18-tos gatvės 
lubos, virš Platt’o aptieki* 

Tėmykite i mano Daratą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
4 vai vakaro. Nedėlioję nuo t 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

MONtY BCLT

šitos inintįs priminė man 
grobius. Man bemėginant įsi
vaizdinti, kaip atrodė tAs kūnas, 
kuris tuos grobius dengė, staigu 
tartum išgirdau, kad kas vaikš
čioja aplink mano lovų, kamba
rio sienų nusitverdamas 
jau girdėti jo greitų alsavimų. 
Tarytum jis ko tai jieškojo ir, 
negalėdamas surasti, vaikščiojo 
po kambarį, vis greičiaus ženg
damas. Aš buvau tikras, kad 
tai buvo lik mano bemiegių, 
suerzintų smegenų įvaizdas; ir 
kad gįslų tvinkčiojimas 
smilkiniuose buvo tas 
kuris atrodė 
nitus. Vienok 
Ič mane visų, 
šito kliedimo, 
šiai “Kas ten? 
tum, apsistojo 
ir aš išgirdau:
j ieškoti savo grobių“’.

Atrodė kvaila rodyti baimę 
savo paties vaidentuvės vaisiui;

■s pagalvį drūčiau, 
nieko nepaisyda-

Fai labai tinka šituo nak- 
Kam tie grobiai tau

tariau kaipi
mas 
ties laiku 
reikalingi dabar?”

Atsakas tartum atėjo 
nuo pačios mano 
uodų 
se gr 
apsi 
dešimts šešių 
gražumas žydėjo apie jį. Argi 
man neišpuola jis dar kartų pa
matyti?”

“Žinoma”’ tariau, “pilnai pa
teisinamas noras, lat eik sau, 
jieškok, o aš bandysiu truputį 
užmigti”.

“Bet aš manau, kad tau bauk- 
štu vienam“, tarė balsas. “Ge
rai, aš atsisėsiu truputį ir mes 
bandysime pakalbėti. Kadaise aš 
sėdėdavau su vyrais ir kalbėda
vau su jais. Bet per paskutinius 
trisdešimts ja nkis metus aš tik 
dejavau nuo vėjo mirusiųjų de
ginimo vietose. Aš vėl norėčiau 
pasikalbėti su vyru taip, kaip 
kadaise.

Jaučiau, kad kas atsisėdo prie 
pat mano užlaidos. Sutikda
mas su padėjimu, aš atsakiau 
tokiu nuoširdumu, kokiu galė
jau: “Tai bus labai puiku, ištik- 
ro. Pakalbėsime apie kų nors 
linksmo”.

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. rak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

AKIU SPECIALISTAS 
%kia tam tašo ja Dykai

i Gyvenimas yra
tuščias, kada pra 
įvyksta regėjimą.
Mes vartojamo 

j pagerintą Oph-
C fu ihalmometer. Y-
fr patinga donia at-

r " kreipiama į val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
1649 S. Ashland Av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

galiu sau priminti, tai pačios 
mano gyvenimo istorija. Leisk 
man jų papasakoti“’.

Bažnyčios laikrodis suskambi- v
no antrų valandų.

“Būdama gyvųjų žemėj ir 
jauna, vieno dalyko bijojau, taip 
kaip mirties: savo vyro. Mano

Režid. 933 S. Ashland Blvd. Chlcaątf 
r»i»phon» Haynaarket 2&<4

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką U- visą chronišką ligą

Ofiaaa: 3354 S. Halsted St., Chicagi 
Telephone Drover Hll

VALANDOS: 10- 11 ryto; 2—t popieti
v t enV»>« Nv'UlIomU 10—12 Mtonę.

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE 

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo (Ižscnėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiskas Negales.

B—— _ A —35 So. Dearborn St. kampas Monroe,M DlrCC CHICAGO, ILLINOISa m. HV VU Room 506 ir 507 Criliy Bldg. Važiuok 
elevatorių iki Penkto augšto.

i Panedž- 
valandaL

Tol Yards 8654. AKUŠERKA 

[Mrs.A.MIchniewfcz 
baigusi Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvaniįos 
hospitalūse ir Phila- 
delphijoj. Pasekmin- 
kfai patarnauju prie 
Įgiindymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
rims ir merginome. 
3113 So. Halsted SU.

(Ant antrą labą) 
Chicago.

Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki v61o vak.

“Labai gali būti”, murmėjau. 
“Bet reikia tau atsiminti, kad 
aš niekuomet nemačiau tavęs”.

“Kaip? Nematei manęs? Ka! 
ka! ka! Tiek to. Aš lik juokiau
si. Kaip aš galiu įtikinti tave, 
kad šitos dvi skylėtos tuštumos^ 
turėjo šviesiausias, juodas, jiasi- 
i'lgstamas akis? Ir kad nusišyp
sojimas, kurį rodė dvi raudonos 
lupos, jokio panašumo neturė
jo į išsišieipusius dantis, kurie 
tau teko matyti. Pats mėgini
mas duoti tau supratimų apie 
puikius, žavingus, minkštus, 
tvirtus, įdubusius išsilanksty- 
mus, kurie augo ir žydėjo jau
nystės pilni ant šitų sausų, se
nų kaulų, verčia mane šypsotis; 
jis taipgi .pykina mane. Garsiau
si mano laiko daktarai negalėjo 
svajoti apie tai, kad mano kūno 
kaulai yra gera medžiaga osteo
logijos mokinimuisi. Aš žinau, 
kad vienas jaunas daktaras, ku
rį aš jiažlnojau, prilygino manei 
prie auksinio čampuko žiedų? 
Tai reiškė, kad jam likusioji 
žmonijos dalis buvo tikusi tik 
fiziologijos mokslo iliustravi
mui, o aš buvau gražumo žie
du. Ar kam nors ateina į gal
vų čaniįpako žiedo grobiai?

Kambaryj greta su tuo, ku 
riame mus, vaikai, miegodavo 
nic, kabojo žmogau? g 
Nakčia jie barškėjo vėjui 
lūs į jų kaulus. Dienų 
kaulus barškinome mes. 
mokinomės - osteologijos 
vieno moksleivio Canų>bello 
medika'lės mokyklos, nes musų 
globėjai užsispyrė % mus išmo
kinti visų mokslų, Kiek jiems 
tai pavyko, nereikia pasakoti 
tiems, ktirie mus pažįsta; tiems 
gi, kurie mus nepažįsta, geriaus 
bus nupasakojus.

Po to praėjo daug metų. Per 
ta laikų grobiai išnyko iš kniu
bai io, o osteologijos mokslas iš 
musų galvų, nepalikdamas nei 
pėdsako.

Vienų (.ienų musų namas bu
vo pilnas svečių ir man teko 
praleisti naktis lame pačiame 
sename kambaryj, v Prie šitų 
dabar nepajrrastų aplinkybių, 
mėmė miegas ir aš varčiausi 
nuo vieno šono ant kilo. Gir
dėjau, kaip bažnyčios varpas 
netoliese visas nakties valandas 
išmušė. Ant galo žiburys kam
bario kertėj užgęso pamirksėjęs 
kelias minutes, šeimynoje pas
taruoju laiku buvo atsitikę apie 
dvejetas šermenų, taigi žiburio 
gesiinas nuvedė prie minčių a- 
pie mirtį. Didėjėj gamtos are
noj. maniau sau, žiburio šviesa 
l>ranykstanti amžinoj tamsoj ir 
]>er dienas bei naktis gęstanti 
šviesa musų mažų žmogiškų 
gyvasčių,’yra mažne tas pat.

Akių Expertas
Ar job raudonos, a- 

\ šarotos, arba uždeg-- 
MĮMbt°s* Al’ kenčiate 

nuo (rūškanų, užaugi- 
V* fe ,nU. užgriuvusių vokų,

kreivų akių, arba ko- 
kios kitos formos ke- 
bhuno? Jus nchfrite 
atidėlioti laiko'del g\- 
(lymosi, kadangi lai

kas yra brangus. Beveik visas akių 
ligas galima išgydyt, jeigu imties 
laiku. Kuo ilgiau jus alidėliosit 4i- 
krą gydymą, tuo didesnis bus pavo
jus ir didesnė rizika nuo apakimo. 
Jeigu akiniai yra reikalingi juos ga
lima gauti nebrangia kaina. 
Paauksuoti $6, $7. $8. $•, $10.
Tikro aukso $7. $8, $9, $10, $12. 
Pritaikoma dirbtinės akjs. 21 metų 
prie State Gatvės.

Franklin 0. Carter M. D.
120 SO. STATE GATVĖ.

2ras augšlas, Chicago, III., vienos du
ris į žiemius nuo The Fuii*

Valandos: 9 iki 7. Nedėliotu 10 iki 12.

———— l.l.w>|. I !■■»■!»! .1 » I III I I —M—— I II ———I ■ II I IMI II iii „

23 Akmenų Gerai Reguliuotas laikrodis su Gražiai Kvietkuotais Viršais
Kiekvienas privalo turėt puikų, ir praktišką 23 akmenų auksinį laikrodėlį toki kai] 
818 ii’ 820 už laikrodėli, kuris neprisilygina prie šito 
augŠIą kainą už jį, kada tu gali gauti jį nuo mus už dirbtuvės kainą.

MUSŲ DIDELIS PASIULIJIMAS PRIE LAIKRODĖLIO

JOSEPH €. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St. 
Telephone Central 6398
Ž911

Telephone Bockwell 69*9

jausmai gali būti prilyginti tik 
prie jausmų žuvies meškere pa
gautos. Man buvo lygiai taip, 
kaip kad koks svetimasis imtų 
mane nutvėręs aštriausiais kab
liais ramioj mano jaunystės na
mų tyloje ir aš nuo jo negalė
jau Ištrukti. Mano vyras pasi
mirė už dviejų mėnesių po ma
uną ištekėjimo ir mano draugai 
bei giminės širdingai gailėjosi 
manęs. Mano šešiuras gerai j>a- 
sižiurėjęs man į akis, tarė mano 
anytai: ‘Ar tu nematai, kad jos 
akyse velnias sėdi’. Manau, tau 
patinka mano pasaka’”.

“Ištiesų, labai patinka”, ta
riau. “Pradžia labai juokinga“.

Taigi leisk man pankoli to
linus. Aš su dideliu džiaugsmu 
sugrįžau į savo tėvo namus. 
Žmonės bandė paslėpt i nuo ma
nęs, bet aš gerai žinojau, kad aš 
buvau apdovanota nepaprastu 
ir skaisčiu gražumu. Kų tu ma
nai apie tai?“

DR.6.
Pręiktikuojit 27 indui 
Gyvenimus ir Ofisus 

3149 S. Mo/r ;:ih f; (. kertė 32 «t. 
Chicago, IP.

•. SPECIAI iS’I'ĄS 
Moteriškų, Vvrišk i ir Vaikų 

Taų)gt Chronišku Ligų 
Ofiso. VAf.ANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vok. Nedėlifi- 
uūs vakarais ofisas uždarytus. 

Telephone Yards 687

v*?

Naujo patento britva ir '
. ____,____ ,____ _______ _____  . _,T ____ ... . 7. “Fbuntdln” plunksną. 8.
9, Kombinacinę fortiųonetą sidabro ir popieriniams pinigams. 10. Sekrctną fortmonetų kurią gali atidaryti tiktai ta vpata .kuri

apiplėšimo. 14. Aparatas su kuriuo gali pats sau nusikirpt plaukus, trum pa i,, vidutiniškai, ar by kokiam stiliui

ledui pikis, blėsimų atidarytojas, kreicortys, (rūktų slujų atidarytojas, yimicių kilnojimui peilis, žirklių gel<<iiuiiwi<ij<t.->, .mikh* pjuu.mjir)j<i.>, du 
‘ __ 1J ‘ 17. Bonka skystimo, kuris perspaus”*ns «pb« paantrys tavo fotografiją ant stiklo arba ant laikrodėlio viršų

Tiktai pamislyk, kokią atmintį tu gali turėti, kada tu turi paveikslą sa vu motinos, tėvo arba pačios ant viršaus savo laikrodėlio 
gva tai padaryt, ir pilni nurodymai duodami su kiekviena bonkute. Dvidešimts fotograf” 
šiuos 17 naudingų daiktų dykai kiekvienam, kuris užsisakys nuo mus viršminėtą laiki 
kirpk šį apgarsinimą ir pičk 20 centų štlimpomis, _ ’ 1 ’ *--- x
namus
UNION NOVELTY COMPANY

Męs čionai trumpai apibrėšime ši laikrodėlį. 
Jis turi labai gerus vidurius, 23 akmenis, jis 
yra apie liek storas kaip sidabrinis doleris, 
laiko teisingą laiką, nes jis turi speciali re
guliatorių, kuris užlaiko jį lygsvaroj, ir jis 
turi gražius, kvietkuolus viršus. Viršus ir 
vidurius mes gvarantuojam ant 20 melų. Tas 
laikrodėlis yra žinomas per visas Suvieny
tas Valstijas, Kanadą; ir Europą. Visuose 
laikraščiuose tu pat^nrysi kad visokios kom
panijos garsina 23 akmenų laikrodėlį ir sa
ko kaip geras jis yra ,bet kada tu jį nusiper
ki, tai pamalai, kad viduriai yra visai be 
vertės. Jos paprastai nupiešia viršus laikro
dėlio labai dailiais, kas žinoma patraukia 
akį, todėl, dauguma žmonių perka jį iš tos 
priežasties. Ar ne taip? Mes žinome, kad 
kiekvienas žmogus nori gaut gerus viršus ir 
vidurius, kada jis perka laikrodėlį. SVAR
BIAUSIAS DAIKTAS KIEKVIENAME LA1K 
RODELYJ TAI — VIDURIAI. Tiktai pažiū
rėk ant vidurių šio laikrodėlio ir kilų laik
rodėlių, ir tu pamatysi didelį skirtumą. Jei
gu tu supranti ką nors apie laikrodėlius, tu 
tuojaus gali pasakyt, kad lai YRA GERAS, 
PIRMOS KLėSOS 23 AKMENŲ GELŽKELI- 
NIS LAIKRODĖLIS. Tu gali pirkt Msiutą 

drapanų už $35.00 ir už $15.00, kurie gali išrodyt vienodais, bet kada tu juos pašešioji, tada pamalai skir
tumą, ir tuojaus pamatai, kurs siutas yra geresnis. Tu gali pirkt 23 akmenų laikrodėlį už $7 arba $8, bei pri
lygink j prie brangesnio laikrpdėlio, tada pamatysi didelį skirtumą. L'__ ....
už tą pačią kainą, bet mes žinom, kad tu geriau norėsi užmokėt kelis dolerius daugiau 
kurtum tu busi užganėdintas. Geras laikrodėlis tai musų geriausia rekomendacia

> ^o pridėsiu! 17 sekančią daiktą, visiškai dykai: 1. 
ašmenj. 2. Šepetuką dėl skutimosi. 3. Veidrodį. 4. Kišenines šukas. 5. Ci garetams dėžutė. 6. 'labukui krepšį 
šepetį, f 
retą k<
„,..t....   —--------- .----------- ------------- r.. . ----- . .. ------------------ 15. Sekrctną spyna, kurią gali ai
rakyt tik ta vpata, kuri žino sekretą kombinacijos, ir gali būt naudota by kur. 18. Kombinacija iš 12 įrankių viename, susidedanti iš šių daiktų 
ledui pikis, blėšinių i ,
nkų atidarytojas, plaktukas, ir tl

... . . - - * - ___ ___________ ?. • Yra labai Jen-
ladaryt, ir pilni nurodymai duodami su kiekviena bonkute'. Dvidešimts fotografijų galima perspausdini su viena bonkute. Mes duosime 
naudingų daiktų <lykai kiekvienam, kuris užsisakys nuo mus viršminėtą laikrodėlį. Mes nenorime Jūsų pinigų IŠKALNO, liktai iš- i.,... ....---- ... arl)a sj(|abru () nitu sius $13.75 tu užmokėsi kada laikrodėlis ir tid 17 daiktų jau pribus į tavo

Mes duosime tuos 17 daiktų dykai tiktai per 30 dienų su kiekvienu laikrodėliu. Rašyk po šiuo adresu: ,
671 N. Carpenter St., Chicago, Illinois.

Mes galim tau duot pigų laikrodį taipgi 
i. ir gaut laikrodėlį su 

___ ___ _____ ; . v ____ -v ~______ T -_____ •«, 5is laikrodėlis yra vertas 
mažiausia $25.00 ir tu negali jį pirkti pigiau nė jokioj krautuvėj, bet mes turime nupirkę labai daug tų laikrodėlių ant kart, Jodei mes parduosim 
juos tau DIRBTUVES KAINA, KURI YRA $13.95. Prie Mo pridėsiu! 17 sekančią daiktą, visiškai dykai: 1. Naujo patento britva ir viena extrą 

1. 3. Veidrodį. 4. Kišenines šukas. 5. Ci garetams dėžute. 6. 'labukui krepšį. 7. “Fountaln” plunksną. 8. Plaukams 
.'9. Kombinacinę fortiųonetą sidabro ir popieriniams pinigams. 10. Sekrctną fortmonelą kurią gali atidaryti tiktai ta ypata ,kuri žino sek- 
ombinacijos. 11. Signietinį žiedą. 12. Mažą tėrmoinetrą. 13. Pinigą ms diržą, į kurį tu gali sutalpint savo visus pinigus ,ir nebusi pavojuje



moyiji
NAUJIENOS, Chicago, ID Pėtnyčia, Rugsėjo 6, 1918.

j Chicago ir Apielinke
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. Nori pakelt važinėjimos 
kainas..

Harri Albin, kaltinamą už |>avo-' 
girną brangakmeny vertės 2500. 
dol.v

Chicagos elevatorių kompani
ja jau kreipės į atsakomąsias 
įstaigas, kad gavhs jų leidimą 
padidinti važinėjimosi kainas1 Nežinomas pajotžarga vakar 
paaažieriaii»,iki 7 centų. Tran- * nuvažiavo nauju “dėdės? ’Dio- 
sportacijos reikalų komisija ža- mo Mapires dviračiu, kurį jis

Pavogė “dėdes” dviratį

1 galime remkinu' tas įstaigas, į ( 

kur koVoja su visokiais žmonių 
pažangos trukdytojais!

Jaunavedis priklausė vietinėn 
LSS. kuopon. Reikia tikėtis, 
kad ir dabar jisai priklausys.

1 Jaunavedė gi yra senu Liet. Te
atralės Draugystės Rūta No. 1 
nare. Linkiu jiems ilgo ir lai
mingo šeimyniško sugyvenimo!

—Mykolas Gražis.

TMD. 22 kp. ekstra susirinkinias ’ Ateities Žiedas vaikų draugijėlė 
>alin 

3rau- 
gijos malonėkite tą dieną nedaryti 
parengimų, o paremkite Žiedą.

—Komitetas.

i bus nedėlioj 8 d. rugsėjo, 10 vai. ry- rengia gražų vakarų, snbatojc, Sp 
i to, Fellovvship svet., 832 W. 33rd pi. 5 d., Mildos svetainėje. Kitos dr
Visi nariai atsilankykite, nes yra 
svarbus reikalas. —Valdyba.

EB

du priešių ties toms komptmi-

Jie nepaiso.

Miesto prosekutoriiis Harry 
Millvr pagrūmojo saliuninin- 
kams, kad jie daugiau prisilai
kytų iškeisto patvarkymo apie 
“sausus nedėldieiMus“. Daugelis 
jų (saliunininkų) nepaisą to pa
tvarkymo ir slapta pardavinėja 
svaigalus. Pagauti bedarant 
“tokią štuką“ busią skaudžiai 
nubausti.

1 rite translation filed with thc post- 
master at Chicago, III., Scpt. 6, 1918, 
hs rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917,

Kiek pirkosi trečiosios lais
vas paskolos bondsų Ameri
koj gyvenančių tautų žmo

nės?

Suv. Valstijų karės departa
mentas, Wasliingtone, paskelbė 
surašą tų Amerikoj gyvenančių

čiosios laisvės paskolos bondsų. 
Sulig surašo laisvės bondsų pir-

» škotai ... 
.AJbmuii .. 
Annėpai . 
Asyral ... 
Belgai ... 
Čekai ... 
Kynai ... 
Bulgarai . 
Kroatai .. 
Danai .. 
Prancūzai 
Finai . .*.. 
Vokiečiai . 
Anglai ... 
Graikai .. 
Olandai .. 
Vengrai . j 

Italai .... 
Japonai .. 
Jugoslavai, 
Žydai .... 
Lietuviai .

Lenkai ....
Rumunai .. 
Butilenai .. 
Portugalai 
Husai ?...

.......... $5,000 
... 230,150 
.... r 393,850 

..........  90,450 
..... 875,000 
. 31,750,550 
.... 285,850 
.......... 2,100 
.... 153,900 
... 2,353,950 
.. . 2,107,850 
.... 191,750 
.. 874*95.000 
.... 337,100
.. 6,838,7(X) 

........  80,200
.. 8^46,9(K) 

52,247,350 
........ 28,250 
... 4,200,250 
. 16,737,550 
.. 4,334,350 
.... 40.150 
. .' 5,987,550 
.. 37,583,700 
.... 272,100 
.... 13,100 

1,711,150

REIKIA DARBININKU NAMALžEMft

Tolleston, Ind.' — LSS. 209 kp. 
rengia balių, rūgs. 8 d., 2 vai. po i 
pietų, šlickos svetainėj, 1520 Grand1 „tl„1IKllllJia lut,arj„ u

ba- dieną, 8 vai. vakare, J. Neppo svotai-. įrifc 
nėj, 1500 S. 49th avė. —Valdyba. I į1,1? į

pietų, šnekos sveti 
St., Tolleston, Ind. Pelnas nuo 1 
liaus skiriamas padengimui lėšų 
kurios pasidarė paliuosuojant d r g. 
A. Bimbą. —Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Raudonos Ro
žės Patalpinio K Ii ubo mėnesinis su
sirinkimas bus laikomas rugsėjo 6

—

Slovakai ... 
švedai .... 
šveicarai .. 
Skandinavai

Ukrainai .

PARDAVIMUI: Lengvi išmokėji
mai, priimsiu lotą arba automobi
lių, pirmu {mokėjimu. 5140 ir 5142 
So. Kotner avė. 2 namu, nauji lo
tas 60x125, elektra, gazas ir tt. Kai
na $2800.
MgDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdic. 
Telefonai: McKinlcy 3543 ir 1643.

1(19 \V. 47tb St. 5—5 ruimai, ran
da $252.00.• Kaina $2500.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3228 Paulina st. 7 kambarių na
melis, maudynė, heizmentas, ąžuolo 
floras. Kaina $2000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 pyto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinlcy 3543 ir 1643.

4125 School st., arti Milwaukee, 
Crawford ,4*—5 kambariai ,tink»vo- 
ta, lotas 37x125, elektra, skalbykla, 
cemento beizmentas, kaina $4,000. 
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1U43.

5635 Oakley avė., 5 kambariais, 
bungalow, elektra, cementinis beiz- 
inenlas, eonerete pamatas, lotas 34x 
125, kaina $3000.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

3443 Oakley avenue, 2 pagyveni
mų mūrinis, 2 lotu, elektra, gesas ir 
11. Kaina $3500.00.
McDONNELL, 2630 W. 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdie. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

4.>21 S, Halsted St. 6—6 kamba
riai, mandvnės, ir lt. renda $300. 
Kaina $2500.00.
McDONNELL, 2630 Wc 38th Street, 
Atdara 9 ryto iki 9 vai. vak. kasdic. 
Telefonai: McKinley 3543 ir 1643.

REIKALINGA GENERALIŲ PAR
DAVĖJŲ .VYRŲ, PARDAVOTI VI
SUOSE DEPARTMENTUOSE PO 
VISA KRAUTUVE. VYRUI, APSI- 
PAz! NUSI AM SU IN V A IRIOS R Ų-

KIA YPATINGA PROGA IR GŪRA 
MOKESTI. APSIŠAUKITE.

KLEIN BROS.,
20 and CANALPORT AVĖ 3rd fl.Smulkus SkelbimaiRoaeland, Ilk—LSS 137 kp. lai

kas mėnesinį susirinkimų nedėlioj, 
rugsėjo 8 dienų, 10 valandų išryto, 
Aušros Knygyno kambariuose, — 
10800 Michigan avė. — Nariai, malo
nėkite atsilankyti visi, nes yra la
bai svarbus susirinkimas: turėsime 
išrinkti delegatus į VIII Rajono kon 
fcrenciją, kuri bus rugsėjo mėnesį 
iv taipgi turim ųubalsuot keletą la
bai svarbių dalykų. Atsiveskite ir 
naujų draugų. —Org. A. N.

Smulklema paslakelblmama kainosi- 
1 colfa, syk|, ta centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, ui kiele* 
vieną kartą colis vistos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo Žmonėms įvairiais savu rei
kalais pasiskelbti ir greičiausiu pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jiei- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauta darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, \ 
kaip be vargo ir menkiausio- - 
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. ąsmeniškai, načtu, arba te
lefonu: Canąl 1506.

į MELROgE PARK 
Areštai.

A . . »•

Čia buvo toks atsitikimas. 
I Viena Ščyra ne-ciciiikiška pore- 

, Mat vy- 
Į rus perdaug bučiavosi su Ragu
čiu, tai pritrieka pradėjo pykti, 
šis betgi nenorėjo nusileist ir 
atrėžė, kad ji įieturinti tam pa- 

I mato, nes ir puti bučiuojantis 
isp svetiniais vyrais. Tuomet 
žmonelė pasveikino savo prisie- 

kumšeia.

tik-ką buvo ijNisiahitęs ties- No- 
rthwestern geležinkelio stočių. 
“Dėdė“ dabar vaikšto pėsčias 
ir laukia begu koks geras žino- 
gus sugnjžins jum jo dvirati, I ig „^dnis" susivaidij J.

Darbo Laukas
Cihcagos rubsiuviai 

organizuojasi.

Kenouha, Wis. — Lietuvos Balsas 
Draugijos pereitam susirinkime bu
vo nutarta laikyti susirinkimus kas 
ketvirtų kiekvieno mėnesio subatą, 
vakare, toj pačioj svetainėj—Slitz’o. 
Draugai .nepamirškite tai ir atsilan
kykite į sekantį susirinkimų. —P.S.

REIKALAUJAM atsakančio kriau- 
čiaus į biznį, kuris supranta apie 
darbą ir biznio reikalus. Su maža 
pinigų gali pristoti į tų biznį. Biz
nis yra atsakančiai išdirbtas ir dar
bo .via i valias.

Taipgi reikalaujam paprastu kria
učių prie moteriško darbo. Gera už
mokestis geriems darbininkams. Ma
lonėkite atsišaukti kaip galima grei
čiau šiuo adresu: 4165 \V. Harrison 
St., Chicago, III.

Chicagos rubsiuviai organi
zuojasi. Pirmosiose ji/ eilėse 
eina kirpėjai ir trimeriai. Dau
gely] ncunijinią, dirbtuvių jau
čiama stiprus darbininkų bruz
dėjimas, kuris bosams daro ne
maža baimės. Ir kas svarbiau
sia, kad besiorgaiiizuojantįs da
rbininkai glaudžiasi ne prie se
nosios bosų bičiules Garment | 
VVorker’ių unijos, bet Amalga- 
mated CJotliing Workers uni
jos.

Kii pčjus, trimerius ir visus ki
lus rubsiuvius verčia organi
zuotis nesvietiškas rūbų magna
tų godumas pasipelnyti eina
mąja valanda. Jie lupa augštas 
kainas už drabužius, bet savo 
darbininkams moka menkutes: 
bado algas. Kirpėjai ir trime
riai pirmieji suprato organizavi
mosi svarbą ir dabar stengiasi 
atsiekt savo tikslo. . Ją pavyz
džiu turės pasekti ir kitos rub- 
siuviu minios, v 
paliauti veikus, 
ko atsiekė
Trimineriai ir visi kiti rubsiu- 
vystčs firmų darbininkai. Jų ai-' 
gos nepalyginamai didesnės nei 
muši’,, ebieagiečių. Bet šito jie 
atsiekė tik per vienybę. Tad 
kodėl ir mums nepanaudot tą 
galingą viso pasaulio darbininkų 
įmonę vienybę?

Tik nereikia 
Pažiūrėkime 

w Yorko kirpėjai.

—Lietuvis Kirpėjas.

ROSELAND
Graži auka Lietuvos Laisvės 

Fondui. ,

Rugpjūčio 31 d., čia apsivedė 
d. Antanas Žala lis su >>-le Mar
ei le Balčiūnaite. šliubąiėmė ci
vili. Vestuvėse dalyvavo nedi
delis draugų ir draugių būrelis,

2,59^,6001 |)Ct pažymėjo jas šaunia auka
. . 142,150 
. 1,569,900

6,01 L600 
.. 220,450 
... 72.950 
,. 910,500 
.. 129,500

Rado žmogaus lavoną

pri- 
net
as- 
$3;

ISpringt'ield, III. — Pranešu drau
gams ir draugėms, kad LMPSA. 16 
kp. rengiamos prakalbos rugsėjo 8 
d. šių melų neįvyks. Priežastis yra 
ta, kad kalbėtojas pavargo ir nema- 

Moteris pasirodė esanti vikres- ”<> pas anųs atsilankyti.’
1 Tėvai, kurie manote prirašyti sa-

ką “Šiušiu’*, o Šis ją

REIKALINGI G vaikai dėl išnešio
jimo Naujienų Bridgeoort distrjkte. 
Atsišaukite pas .L B. Aglinską,'3238 

)So. llalsted St., čhieago.

Upėje ties Harrison gatve va
kar rasta plaukiojantį žmogaus 
lavoną. Vėliau jis buvo pripa
žintas Adam Markowi4z. Nelai
mės priežastis nežinoma.

Nubaudė brangakmenų 
vagilį.

Teisčjas (i neriu vųkar nutei
sė uždą ryt į Pontiaco refomia- 
toriją neapribota m laikui tūlą

Lietuvos Laisvės Fondui. Taip, 
svečiams besišnekučiuojant d. 
M. G. prisiminė apie reikalingu
mą šelpti tas įstaigas, ku? rū
pinas išplėšt musų tėvynę iš kle
rikalu, ir svetinių despotų jun
go. Susirinkusieji mielai 
tarė ir ant vietos suaukojo 
$15.85. Aukojo sekami 
mėlis:, Step. Markūnas *—
Jonas Bacevičius — $2; Po $1: 
A.ržalalis, M. Balčiunaitė-Žala- 
lienė* Fr. Meilus, VI. špetila. 
Juoz. Mačionis, Ant. Andrejaus- 
kas, L. žalalis, Jon. Domišius; 
po 50c.: M. Gražis, L. Merkis, 
J. Razminas, Rap. Skabauskas, 
J. Zarolis; J. Povilonis 25c.; 
Ch. Viršilas — 10c. Persiunti
mo lėšas padengia d. M. G.

Tai geras pavyzdys ir kitų 
miestų lietuviams: Kaip ir kur 
—-------------------- --- 11 i, , > ■ ■

FARMOS
Dar dvi subatas busiu Naujienų Ofise 1840 S. Halsted St., — 

Rugsėjo 7 ir 14. Ateikite •"pasikalbėt po piet, o vakare 6 v> išva- I 
žinosim į Michigan. Kelias į ten ir atgal tiktai $8.50.

Pirkit sau gerų farmą geroj apielinkėj per gerus žmęnes, ge- I 
ros žemės tarp Lietuvių Ūkininkų, kur bus ramu ir linksma gyvent, I

IŠ Chicagos šiemet Čia pirkosi tryse o iš Maine vienas.
M.WALENČIUS, Box 96, Hart, Michigan.

r . 1 4 • ievai, kurie manote prirašyti sa-nė ir pirmiau nubėgo į polystci-1 vo vaikučius prie vaikų draugijėlės 
seną. Gavus va rentą ji patup
dė savo Petrelį belangei!. Tik 
vąrguis negalais šis iš ten išsi
kapstė.

‘Ateities 2iedo*\ malonėkite atsilan
kyti rugsėjo (sept) 8 d. j Pet llalln’s 
vielą, 7; YVashirtgton St. Nuskirta 
mokytoją ir netrukus nradės mokin
ti. Butų geistina, kad lietuviai rū
pintųsi bent šiek tiek pamokinti vai
kučius lietuvių kalbos rašybos.

—Sekretorė.

REIKIA angliakasių j Kentucky, 
pavienių arba vedusių vyrų su šei
mynomis. Gali uždirbti gera algų. 
Mes apmokėsime visas išlaidas ke
lionės. Be ofiso. Dykai. Atsišau
kite. 30 S. Canal St., 2ras augštas.

Girtuokliavimai ir po jų se- 
kantįs aivštai pas mus yra pap
rastas apsireiškimas. Ir kas 
pažymėlina, kad tokie dalykai 
dedasi kaip tik tose šeimynose, 
kur neskaito jokių “bedieviškų“ 
laikraščių nei knygų. Dar dau
giau, nepakanta link socialistų 
taip pat “atsižymi1’ kaįp pats! 
Chicagos davatkų organas. į

Darbai Melrose parke kol kas 
eina gerai. Bet pragyvenimo 
reikmenims brangstant, o al-| susirinkite’hdku. 
gotns nekįlant, žmonelės dejuo
ja negalį deramai užlaikyti sa
vo šeimynų

Clcveland, O. — CIevelando irAk- 
rono socialislų draugiškas išvažia
vimas įvyks rugsėjo 8 d., Bcdford, 
Ohk), miške. Prasidės nuo ryto. 
Važiuot reikia iki 38 solpoi (?) nuo 
Akrono, ten bus žmogus, kur nuro
dys vietų, 
kitę.

— -- 1 ..... . ■ 8

ASMENŲ JIEŠKAJIMAI
Aš, \Vilimas Gražulevičius, pajie

škau Petro Gražulevičinus iš Suval
kų gub., Seinų pavieto, šazdunų kai
mo; taipgi giminių arba pažįstamų. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu:

William Gradcy,
Co. H. 481h U. S. Inf., (’amp Šiuri, 
Nevvport Nevvs, Va.

REIKALAUJAME pardavėjų. Ga
lima uždirbti daug pinigų. Dabar 
yra pats laikas. Kiti pardavėjai ge
rai uždirba, taigi galite ir jus. At
sišaukite laišku i Naujienų ofisą 
pažymėdami N 40.

Jeigu lytų, lai nevažiuo-

k p. ir LSS. 4 k p. bendras 
.susirinkimas įvyks nėdė-

—ž^aigas

Kanados ūkininkas varto
ja šiaudu dują savo 

mofonuDs.
. . . » , ■ <»"■

Pirmas, autoindbilhis pasau
lyje viiromas dują, padirbta iš 
kviečių šiaudų, btfvo matytas 
Saskatuono gatvėse, Saskach- 
\vanc. Didžiulis dujos mai‘as, 
panašus ( vokiešką dešrą ar te
mt įamą jį balioną, pūpso viršum 
mašinos. Automobilius aprū
pintas tuoju maišu, gali nuva
žiuoti 15 mylių vienu prileidi- 
my dujos. Traktoriai universi
teto ukčje taipgi yra varomi ši
ta duja. -

Sitų duja išrasta universitete 
Saskatoone; šitas universitetas 
daro visokius bandymus su kvie
timais šiaudais, kurių pasidaro 
milijonai loniŲ vakarų Kanadoj 
kas metas. Universiteto tiks
lu yra surasti būdų šitiems šia- 
udants suvartė. Taigi tapo at
rasta, kad įkaitinus šiaudus re- 
tprte, jie išduoda daugiaus ir ge\ 
ręsnę dują negu geriausios ang- 
lįs. > Aparatas dirbimui šitos du
jos tiek suprastintas. kad jis ga
lima įsitaisyti kiekvienoje uke- 
jel jis žada būti praktišku ir 
plačiai vartojamu ūkės dalyku.

Pranešimai

Draugijų pranešimus apie mi- 
tingus ete. dedame dykai. Nuo 
8o laiko betgi pranešimai (lai

tu, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 

< vakaro, ne ydliau kaip iki 8 
P.M. Vėl ta u priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

. V X? ■ ‘»T-t•«.« •< 'C . : ‘
LDLIL 19 kp. Husirinkimus įvyks 

nedėlioj, ruasėjo 8 d., 1:30 vai. po 
piet, Mark VVhite Sątiare Club Room 
svet. ant viršaus. ' —M. T.

•. -r-----— ,
> Rozelend, III. — ■ LMPS, 25-ta kp. 
reųgiil teatrą ir balių spalio 20 d., 
K- of P. svetainėje,, naudai Moterų 
Balso; scenoj bus ntatoma veikalas 
“Kunigas Macochas?\ Vietos drau
gijų ir kuopų prašom tą dieną ne
rengti jokių pramogų, kad neužken
kus vieni kitiems. — Komitetas

Draugiška vakarienė su progra
mų, rengiama LSS. 4 kp., rugsėjo 21 
d., Mildos svet. Tikietus galima gau
ti pas kuopos narius ir Aglinskio 
krautuvėje, 3238 S. Halsted st

LSJL. i 
lavinimus 
lioj, rūgs. 8 d. 9:30 vai. ryto, Auš
ros svet. 3001 So. llalsted st. Lek
cija aiškis kokia apšvieta reikalin
gesnė darbininkų klesai. Prelegen
tas M. J. Olssijos. Draugai ir drau-

J. J. JonušovIčiuH.

Pajicškau savo vyro Stanislovo 
Grybo, Kauno gub., Raseinių pav., 
Girdiškės parap., Tujtdnų kaimo, jau 
12 metų kaip persisyrėm. Aš ir du
kteris norime žinoti ar jis gyvas ar 
miręs. Prašau atsišaukti arba kas 
žinote praneškite jo adresų. Kas pir
mas praneš ,gaus $5 dovanų.

Aleksandra Grybienė, 
732 W. 18 str., Chicago, III.

REIKALING1A pagelbininkai į lie
jyklų ii1 Iciberiai. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. American Biiild- 
ing Foumlry Co., 2390 So. Spring- 
field avė., Chicago, III,

$50 NUPERKA mano $200 Victro- 
lą, deimantinės adatos, ir rekordus. 
Taipgi $850 playcr pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 dienų. Priimsiu Liberty Bond 
sus. Prisiųsiu daiktus “C. O. D.”

Mrs. A. Schwartz, i 
Rezidetocija, 3222 Jackson Blvd., arti 

Kedzie

JVAIRŲS SKELBIMAI
REIKALINGAS bučeris mokantis 

lietuviškai .angliškai ir lenkiškai. 
Phone: Monroe 2545; 1645 AVaban- 
sia Avė. Chicago.

S. L. S. D.(a, 1 apskričio Jungtine 
Taryba turas savo susirinkimą su- 
batoj, rugsėju (Sirpf) 7 d. 'i'. Rada- 
vičiaus svetainėje, 936 W. 33rd SI. 
8 vai. vakare. —Gerbiamieji chorų 
delegatai ir.valdyba malonėkite pri
būti į šaukiama Jungtinės 
susirinkimą,o Sekr. Fra'nk 

.r>(r——T-------
269 Lietusių Rubsiuvių 

berlaininis' šuširinkimas įvyks pėt
nyČioj, rugsėjo 6 d., 7:30 valandą 
vakare, Unios salėje, 1579 Mihvau- 
kee avė. šis susirinkimas yra labai 
svarbus, per. tai malonėkite skaitlin
gai atsilankyti. Kviečia Valdyba. 

* . ra. rak.
Menuo laiko atgal L.S.S. VIII Ra

jono Ccnįrulinis Komitetas nutarė 
surengti .viešą susirinkimą tikslu 

ięnešti protesto rezoliucija prieš ne- 
teisotą pasmerkimą myriop darbi
ninkų vado Mooncy, kuris laukia 
kartuvių Californijos kalėjime. Su
sirinkimas įvyks subatos vakare, ru
gsėjo 28 d. Meldažio svetainėje.

Tarybos 
Mazolas.

Skyriaus

LSJL. Intos kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks subatoj, rugsėjo 
7 d., Aušros sve.t., 31........................
st. Pradžia S vai. vak.kitę susirinkti, nes turime daug rei
kalų nutarti. O taipgi reikės ir raš
tininkas išsirinkli, nes senasis ap
leidžia Chicagą. —Valdyba.

A.C\W. of A. Unijos Lietuvių Sky
riaus 269 susirinkimas įvyks pėlny- 
čioj, rugsėjo 6, 7:30 v. v. Unijos sve
tainėj, 1579 Milwaukec avė.—Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes 
daug svarbių dalykų yra svarsty
mui. ' . . .—J. Kalninė, seki'.

> rugsėjo
3001 Šo. Halsted 

Visi nialonė- 
i - 

O taipgi reikės ir raš- 
! i up- 

—Valdyba.

Chicagos Liet. Soc. Vyrų Choras 
laikys pirmų repeticijų rugsėjo G d. 
Draugai dainininkai malonėkite su
sirinkti laiku. Taipgi kviečiam ir 
tuos, kur myli dainuoti, kad atsi
lankytų. Mokytoju yra J. Katilius. 
Repeticijos prasidės kaip 7:45 v. va
kare, Pulaski Park svet., Black av. 
ir Noble. —X. Shaikua.

Dr-stės Liet. V. A. No 1, mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
rugsėjo 8 d., 12 vai. po pietų, Davis 
Sųuare Park svet., 44 ir Paulina gat. 
Draugės ir draugai, malonėkite lai
ku pribūti, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti. P. F. I). Matus.

LSS. 81-oji kuopa nutarė statyti 
veikalo Netikėtas Sugrįžimas, neda
lioj, Spalių (i d., 1918, taigi meldžia
me kitų draugijų toj dienoj nereng
ti panašių pramogų.

—Renginio Komitetas.

J^oseland, UI. — LSM. Ratelio mė
nesinis susirinkimas neįvyko sekan
tį utarninkų rugsėjo 3 d., iš prio- 
žasljes kad rvlo įvyks repeticija 
“Kerštas”. Mėnesinis susirinkimas 
tuo budu įvyks pėtnyČioj .rugsėjo 
6 d., 8 vai. vakare. S. Daujoto svet. 
Draugai ir Draugės, meldžiu atsi
lankyti į repeticijų ir mėnesinį su
sirinkimą: turime daug svarbių da
lykėlių apkalbėti kaslink rengiamo 
vakaro. —J. M. Pučkorius.

Soc. Prop. Mokyklos reikalu: — 
Visi tie draugai ir draugės, kurie 
manot lankyti Soc. Propagandos Mo
kyklą, malonėkite būtinai išanksto 
priduot savo vardus, pavardes ir ad
resus sekretoriaus žiniai, kad ge
riau prisirengus.

Socialistų Propagandos Mokyklos 
sekretorius, Ant. Jusas, 2252 W.

22nd str., Chicago, III., Tel. Ca-

Pajicškau brolio Matcušo ir sesers 
Butkų, gyvenusių Mnssachusetts val
stijoj, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Eržvįlkio parap,, sodos 
Balnių. Kas žinote praneškite .0? 
adresą, arba jie ptflįs tegul atsišau- 
kile. Izidorius Butkus.
611 W. U St., Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
balno arklių ir barnės. Mokestis j 
mėnesį $90.00. Darbas ant visados. 
4129 Emcrald Avė., Chicago.
Phone Yards 1076.

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

)uok jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimas Musų Specialybė 
101'F BROS? 1603 S. Halstcd Str., 

?ardavimui naujos ir vartotos šynos 
Phone Canal 1173.

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA randon švarus. 

Šviesus kambarys .elektros Šviesa, 
maudyne, nedidelė šeimyna.

Mrs. P. Urbonienė, 
3313 So. llalsted St., Chicago.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
VAIKINAS, pajieškau kambario 

pas laisvų šeimyną — vienam. GeL 
slina» kad butų east side nuo 43čios 
55tos gat. Meldžiu atsišaukti laiš
ku į Naujienų Ofisą, pažymėdami 
No 39.

.ĮIEŠKO PARTNERIŲ
$200 . mėnesi 

nio žmogaus su 
vikrio dolerį jo 
pinigai yru visi 
išsiimti pinigus 
prieš dešimts dienų, 
angliškai.
llalsted SI

algos dėl gero biz- 
$2500 valdyti kiek- 

> pinigu i*’ tie patįs 
i užtikrinti. Galima 

i bile kada pranešus 
Turi suprasti 

Rašykite: Rox 41, 1810 S. 
, Chicago, UI.

RANDAI

PA RANDAVO.! U tris ruimus, na 
mus geras .netoli 12 st. prie karų Ii 
nios. Atsišaukite šiuo adresu. 
1337 So. 51 St Ct., .Cicero, III.

Telephonc Cicero 1396

REIKIA DARBININKŲ

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI 

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adtSsais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105 107 SO. JEFFERSON ST.

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia niejeo mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas, į ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — ktdp vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 40c. į va
landų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
901 18th st., Chicago, 111.

REIKALINGA 20 darbininkų, 40c. 
į valandą, 10 valandų dienoje. At
sišaukite į
2716—26 W. 12 st., Chicago

REIKALINGAS žmogus dirbti į 
barny. Atsišaukite j 317 S. Jeffer-

REIKALINGAS yra gerai supran
tantis darbų bučeris, lietuvis. Gera 
vieta. Darbas ant visados. Atsišau
kite greitu laiku. 1980 Canalpprt av. 
W. Giluitis,

REIKALINGA .moterų mok'ties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantjes. Gali uždir
bti $15 iki $20 dirbant nuo šmotų. 
Valandos,7:30 ryto iki 5 vai. po pie
tų. ' Subatoje pusė dienos.

Olson Rug Co.,
28 S. Laflin st. , Chicago.

PARDAVIMUi
DIDELIS BARGENAS.

Parsiduoda groccrnė lietuvių ir 
svetimtaučių apgyvento] vietoj. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus. Turi 
Indi šią savaitę,’ parduotas. Par
duodu atskirai staką, arba su fikče- 
riais. Priežastis pardavimo — savi
ninkas išvažiuoja ant faunų. Atsi
šaukite ant adreso:
2956 So. Union Avė., Chicago, III. 
’l'cleplioiic Yards 5480.

NAMALžEMe
DOBILŲ ŽEMĖ. U K ES

Mes savinamės apie 100,000 akrų 
puikios ūkės žemės Menominec pa
viete, Upper Pcninsula Michigan’o, 
arti Giecn Bay krantų, kuriuos mek 
pardavejame ukėms po 40 akrų, ir 
augsčiau. žemė yra su moliu, tin
kanti abelnai fTkininkystei, kvie
čiams, imiežiams, avižoms, rugiams, 
bulvėms, cukriniams butukams ir lt. 
Čia ūkininkai turtėja versdamiesi 
uieniuinkyste ir audrindami kiaules 
ir avis. Ten yra puikus keliai, ge
ros mokyklos, bažnyčios, kaimiška 
prisiuntimo kruša, geri kaimynai ir 
viskas yra arti kas reikalinga. Apsi
gyvenusiam nėra taksų per penkis 
metus. Kodėl neįdėti savo pinigų 
į gerą žemę, kur jie bus saugus iw 
aprūpins ateitį. Eikite ant ūkės, 
kuomet jus busite prisirengę, bet 
pirkite dabar, kuomet ši gera žemė 
parduodama pigiai.

Rašykite mums dėl platesnių žinių 
kas link labai žemos kainos ir leng
vų išmokėjimų.

Mes galime duoti jums gerus nu
rodymus.

S. CRAWF()RD & SONS 
645 First National Bank Building, 

z Chicago, III.

PARSIDUODA— TIKRAS NAMAS 
Englewood’e. 7 kambariai, plytų ir 
akmenų fundamentas, furnacas, ą- 
žuolinės grindįs, porcelinč phimbc- 
rvstČ, skalbinyčios, “stonu” langai, 
skryliai. Naujai malevola, geras ga- 
ražius, inakademuota gatvė, arti ge
ros mokyklos ir bažnyčios. $3,300.

C. A. Robbins, 
5935 Eggleston Avė., Chicago.

Pasisiųk pati suknių.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su- 
kirpti ir pasiūti bi 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 
mokestis

Mokiname 'rankomis 
siūti elektros masino* 
ir vakarais.

išsiuvinėti ir 
mis dienomis

MASTER- 8EW1NG SCHOOL,
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 
N. La Šalie st., Prieš City Hali.
Alsišaukit ant 4-lo augšto.

118

AVIRELESS ir AVIATION.
I’asirengk ant karės ar Industrijos 
kaipo atsakantis OPERATORIUS ar 
inžinierius. Karė padarė reikalavi
mą daug didesnį xiž skaitlių darbi
ninkų — Nepatrotyk savo progos. 
Musu fakultetas yra Expcrtai Instru
ktoriai ant vandens ir ant žemės. 
Del katalogo adresuok MIDLAND 
UN1VERSITY, 53 W. Jackson Blvd., 
Tel. \Vuhasli 5593, Chicago.

Jauni ir seni vyrai, ir mer 
ginos taipgi, gali mokytie.- 
čia barzdaskutystes amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
i ne kinių gali uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKEBARBERSCKOOl
GI2 VV. Madison St., Chicago.

' valentine dressmaktng
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells 8t.

137 Mokyklos Stiv Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D*- 

I^igning, dėl biznic ir namų. Vie
tos duodamos dykai Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarautuo* 
ta išmokinti Jus pasiūti suknea ui 
>10 Phone Seeloy 1645

SARA PATEK, PirmMak*

MOKYKIS KIRPIMO IR PEKIGNINO 
VYRUKŲ ir MOTERIŠKŲ APRtDALŲ

Muku ir yruUAka* mokinimą* t*
darys jus. iinovu i trumpą laiką.

turime di.ltiaUnKi* Ir geriausiu* kirpt 
mo-de-ugning ir siuvimo skyrių*, kur me» au- 
mik«ime prakil»':a puvimą kucma* Jn mo 
kynitės.

Elektra vn-omo, mnAino* siuvimo sky
PARDAV1MUI 4—5 ir 6 kambarių j 

namelis mūrinis ir medinis, už jūsų 
pačių kainą; išmokėjimai kas mene- • 
sį taip pat kaip randa. Turi Imi 
parduota tuojaus; ari i Crano Co. 
dirbtuvių. Imkite Archer- Cicero 
karą iki Tripp avė.

sį taip pat kaip randa.

dirbtuvių.

Bauchwitz, 5107 Archer avc.

k viepiami aplankyti ir pema- 
.yūkia Lile >«<ku ~~ 4i«tu, ir **■ 
1(1 K.e. iHl'Akai piida k»|o* 
frtrontur pmch< Jvnų mfait — '’U* 
.ivdfio, i* hiie madų kny«n>

V SI EK OKSIGNINC. SCHOOL 
J F K a* nieką, P<rrlidni».

118 N. Lh Šalie gut., prieš City Hali 
Alsišaukit ant 4-to augšto.

• at’ u,

—Komitetas. nai 6265. son st., (’hieago. III.
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